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The journey with  Durrat Al-Ghawas and its Explanations was 
indeed a hard journey , but nevertheless, it was a nice journey, for it 
gathered us with the pure science springs from the linguistical roots, and 
the Arab anthologies from the Pre-Islamic and Islamic eras as well as the 
sources of rhetoric. All these materials were mixed, reacted and fused 
together so as to achieve this research that revealed hidden aspects in our 
linguistical, intellectual and literary inherited heritage. This calls the 
students and researches to direct their efforts to save such subjects from 
negligence for one reason or another. This is a true invitation to start 
studying such inheritance. It is noticeable that we achieved some 

outcomes in this research, which are listed below: 
1- The mistakes are taken from the ordinary people is the same 

of the educated that defined by  Al- Hareeri. We see some matters treated 
by Al- Hareeri, were also dealt with by the mistakes of the ordinary 
people. This reason led to the interference that I clarified in the preface. 

2- This research added two reference books to the 
interpretations of Al- Durrah that never been treated by anyone before. 
The first was a reference to its name mentioned by Al Shihab Al- Khafaji 
(Dhayl Al- Durrah by one of the eras' scientists). The second was a 
manuscript of seven papers (Sameer Al-Khwas Fi Durrat Al-Ghawas). 

3- The levels of speech for Al-Hareeri were different, but we 
found the accuracy in using the right level in measuring the question, 
where it was about the different and unheard before question, the linguists 
and grammarians agreed on its incorrectness. Al Hareeri used to choose 
the most vigorous expressions that denote mistake such as the ugliest 
allusion, the gross defect of speech, outrageous mistake ugly mistake, an 
apparent mistake. As for the right expressions, he used to choose the 
nicest and the most correct sayings and what the Arabs heard and said, as 



well as the expressions that denote the new developments. And for 
maintaining the Arab Language, He used to reject most of the matters. 

4- Al Hareeri used to incline to the most correct expressions 
accepted by the grammarians, but he may mention some anonymous 
lines. Sometimes he may mentions the irregular ones. Such as mentioning 
lines of verse for Al-Mutanabi. We may see Al-Hareeri mention Abassid 
poets. This differs from the way  which  he chose in “Durrat Al-Ghawas”. 
The interpreters depended, sometimes, on lines which are inaccurate in 
their attribution to ascertain poet. They relied on many poets and did not 
restrict themselves to the defined period. 

5- Al-Hareeri was hesitating in taking the principles of 
grammar, sometimes, he depends on measuring in correcting a problem, 
as it is in the matter of justice problem, the interpreters differed with him 
for they depended on hearing the correct speech of the Arabs. And as it 
happened in forming the present participle of (Awfa). His technique is 
nearest to Al-Basri's method, or the method of old linguists who refused 
the new formations and techniques that did not taken from the ages of 
protest and were not mentioned in the Pre-Islamic or the Islamic texts. 
The interpreters of Al-Durrah as Ibn Berri, Ibn Mandhur, Ibn Al-Hanbali, 
Al-Khafaji, Al-Aluci, were rather flexible to a certain point, for they 
extended the age of protest to another century. They admitted the 
formations and moulds that formed till the end of the third century for Al-
Hegira. And they depended on the prophets traditions (Al-Hadith). 

6- The most important result that were revealed by this research 
is that the semantic aspect is considered the most prominent aspects of the 
common language,  because language, by its sociable nature is subject to 
change by the changes of time. So we find that the ordinary people in 
specializing the common and generalizing the special or changing the 
aspect of semantics. All these led to the production of semantics from one 
aspect to another . We feel that the phonetic and syntactical aspects are 
measuring systems upon which forms and traditions are maintained. 
Therefore, we feel that taking these aspects with more control and 
judgment do not affect the ability of the language in developing and 



fulfilling the cultural educational requirements. We accept the semantic 
aspect on a large scale, though the grammarians described its examples 
far from the basic ones or they are not widely used. The principle in this 
respect must be firmed in opening the door of development and 
modernity. We agree with them upon the validity of the normative view. 

7- We can see in Al-Durrah and its interpretations the tracing of  
the semantic development that occurred and we do not find any 
difference, they agree with the rules of maintaining Arabic from being 
lost and deletion. We can treat the semantic issues that they mentioned on 
the basis of the relation between the original text and the new branch in 
things and nominations. 
Although Al-Hareeri rejects the semantic development, yet we find 
him in Durrat Al-Ghawas treats this aspect by chasing the mistakes that 
found their way to the writers' pens, who surpassed the ordinary people in 
their speech. The effort of Al-Hareeri moves towards two matters: the 
first, is put in the research of terms and their semantic area and shows 
what covers that term (the lexical pronunciation). As for the second we 
make use of its semantic developing movement, though the author did 
name it in every case, for it is considered one of the mistakes. Here we 

are informed of this development indirectly. 
The interpretations of Al-Durrah could get along with the 
movement of development and change and balance between them and 

between the measuring bases for the new forms. 
We can see the attention of Al-Hareeri with the semantic 
development in specialization accompanied by derivation, in (Al-
Ma`edah) Al-Hareeri saw that it carried the original meaning of giving, in 
one interpretation, the narrowest meaning “table” in the other 
interpretation.  From the examples of specification, the specialized  term 
Al-Rahila to mean the female camel where in the past it meant the male 

and female camel.  
  
  
  



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

د            ا المصطفى محم يدنا ونبين ى س الحمد هللا الواحد األحد الفرد الصمد والّصالة والسالم عل
  . وعلى آله الميامين وأصحابه المنتجبين

  : أما بعد
ددة،                از  بصفات متع التين تنم ا الح ة، وهي في آلت فإّن اللغَة آائٌن حٌي، وظاهرة اجتماعي

  .األزماِن، تتغّيُر وتتبّدُل بتغّير الحياة، وتطّور الحضارةفهي وليدُة العصوِر و
ر                           دٍة، فهي عرضة للتغّي ى حال واح ة ال تثبت عل ول إنَّ اللغ ا الق ق يمكنن ومن هذا المنطل
ة                 وانين جبري والتطّور، وتطّورها هذا ليس عشوائيًا، وال وليد المصادفة واللحظة، وإّنما يخضع لق

  . تحكمه وتسّيره
وم أن  ولّما آانت    اللغة العربية مفتاح العلوم العربية المختلفة لم يستطع أّي دارٍس لتلك العل

ائر       ين س ن ب الى م بحانه وتع ا اهللا س ي انتخبه ة الت ة المقدس ي اللغ تها، وه ته إّال بدراس دأ دراس يب
أنه                  ال جل ش سماوية، إذ ق ه ال اتم آتب ة خ م يَ      : اللغات اإلنسانية لتكون لغ ُم أّنه ْد َنْعَل ا    َوَلَق ون إّنَم ُقوُل
ة   ]١٠٣النحل  [ُيَعلُِّمُه َبَشٌر لَساُن الَِّذي ُيْلِحُدوَن إلْيِه أْعَجِميٌّ وهذا ِلَساٌن عربيٌّ ُمِبينٌ     ة العربي ، فاللغ

الى           على خالف اللغات العالمية، لغة     ال تع ُن    : شّرفها اهللا تعالى، وآفلها بالرعاية والحفظ ق ا َنْح إَن
  ].٩الحجر  [لُه لحاِفُظوَنَنزَّلَنا الذِّآر وإّنا 

شارق           ي م المي ف دين اإلس شر ال ة ن اتقهم مهّم ى ع سلمون عل رب الم ذ الع دما أخ وعن
تهم الفصحى،                      دأوا يخرجون عن لغ ّددة وب سٍن متع رة، وبأل أمَم آثي األرض، ومغارِبها، اختلطوا ب

زل العرب،   ول «بقوله: ففشا اللحن في لغتهم، وظهر الخطأ في آالمهم، وقد صور الزبيدي ذلك        م ت
ى ُفتحت      سليقة، حت ى ال تكلم عل سجية وت ا بال ي نطقه رع ف المها، تب ن إس ا وصدر م ي جاهليته ف
ازي           ى الحج النبطّي، والتق ي ب اختلط العرب دواوين، ف ت ال صار، وُدوِّن صِّرت األم دائن، وُم الم

الم، وب  ي الك ل ف ع الخل دان؛ فوق م، وسواُقط البل ديَن أخالط األم ّي، ودخل ال ي بالفارس دأ اللحن ف
  .]١ [»السنة العوام

ذآر   ة ال ى قداس ًا عل ه، حفاظ صّدي ل روا للت ر، انب ذا األم اء بخطورة ه ا أحّس العلم  ولم
دة في               الحكيم، وعندئذ بدأوا حرآة لتنقية اللغة والتوّجه إلى الفصيح من الكالم، فظهرت مؤلفات ع

  .حةهذا الباب لمقاومة اللحن، ورّد الناس إلى صحة النطق والفصا
ة        ن أهمي ة م ن العام صنفات لح ا لم ة م وم اللغ ان المتخصصين بعل ى أذه ى عل وال يخف
ار                     ة أرتأيت أن أخت ذه المقدم آبيرة، إذ يمكن بوساطتها معرفة الكثير من الظواهر اللغوية، فمن ه
ا                          ة من الموضوعات التي اقترحه ذا الموضوع مع جمل ان ه د آ ي، فق هذا الموضوع عنوانًا لبحث

  .آتور علي آاظم مشري في السنة األولى من الدراسة التحضيريةأستاذي الد
ى مصادَر البحث                      ذا البحث عدم الحصول عل ولعل أوَّل الصعوبات التي واجهتني في ه
ادراً           ان ن ا آ . األساسية إال بعد عناء طويل؛ ألنَّ أغلب الشروح آان مخطوطًا، وحّتى المطبوع منه

                                           
 .٤لحن العوام ] 1[



ى  ن الحصول عل ن م م أتمّك سبب ل ذا ال شروح وله د ال اط( أح ف القم ي  )ل دت ف د اعتم ي ق ، ولكن
ة التصحيح                          ه حرآ ادي في آتاب د ضاري حم دآتور محم ا عرضه ال ى م عرضي لهذا الكتاب عل

د اعتمدت في        : اللغوي في العصر الحديث، والذي ذآر لي أنه قد عانى ما اعانيه اليوم؛ قال              ي ق إن
ة          بحثي هذا عندما عرضت للكتاب على بعض الوريقات التي           آانت موجودة في الحضرة القادري

  . وسافرت إلى الهند من أجل هذا الكتاب ولم أجده
ضًا                      ا أي ا ظاهرة صوتية وفيه سألة فيه ومن الصعوبات التي واجهتني في الفصول أّن الم

  .ظاهرة داللية، وهذا ما أّدى إلى أن أختار إحداهما مع ذآر الثانية لها في الموضع نفسه
ا      ة إذا م ك                 ولسُت مبالغ رز تل سألة؛ من أجل ف سألة م رأت دّرة الغواص م د ق ي ق ُت إّنن  قل

ا     بهم، ومتابعته المسائل على حسب الفصول مع متابعة هذه المسألة عند شّراح دّرة الغواص في آت
ى                أيضًا في بعض المعجمات وُآتب التصحيح اللغوي القديمة والحديثة، وُآتب النحو والصرف مت

ة،           فكا. ما آان االستشهاد بها    ا العام ن منهجنا استقصاء ما في درة الغواص من مسائل أخطأت فيه
لِّ                            ا ُآتب عن آ شتها في ضوء م ّم حاولت مناق ثّم عرض النقد الموّجه لها بما جاء في الشروح، ث

  .ظاهرة، محاولة إبداء الرأي في آخر األمر
دٌ  سبُقها تمهي صوٍل ي ة ف ى ثالث ة عل ون موّزع ة الموضوع أْن تك ا واقتضت دراس  وتعقبه

  .خاتمة بالنتائج
دّرة،          ى ال ا فعّرفت معن تناول التمهيد التعريف بمكانة الدّرة، ثّم الحديث عن معنى مفرداته

واص  ام، والخ ّواص، واألوه ماء     . والغ يَّن أس دّرة فب شروح ال ف ب ضًا للتعري د أي وعرض التمهي
النقد اللغوي  (وهو بعنوان مؤّلفيها وسني وفياتهم، وأماآن وجود هذه الكتب،وآشتمل الفصل األول    

على عرض لمعنى النقد اللغوي بشكل مختصر فقط وُأجل الحديث عن              ) في شروح درة الغواص   
ة في        ، النقد النحوي والصرفي ليكونا تمهيدين للفصل الثاني والثالث على التوالي          مَّ لدراسة الدالل ث

دا          ه، ومن     اللغة واالصطالح وعالقتها بالصوت اللغوي الذي قد يحدث فيه إب ر داللت سّبب تغيي ل في
ق   . ثّم سيؤّثر على النقد اللغوي له    وآان ال بد أن يتعرَّض البحث لمعنى اإلبدال بين الحروف ويطّب

  .هذا على ما وجد في الدّرة وشروحها من نقٍد ارتبط بهذا اإلبدال
ذا               د اللغوي اقتضت دراسة ه الفصل  وألنَّ التطّور اللغوي يؤّثر أيضًا على الحكم في النق

ا      ي خّطأه سائل الت ى الم سام عل ذه األق ق ه م تطبي سامه، ث ر أق ّم ذآ ه أوًال، ث ف ب ون التعري أن يك
  .الحريري، وقد وَجَدْت لها مسّوغًا للقبول أحيانًا

ستويات                      ى م تقاق اقتضت الدراسة الوقوف عل ة لالش ّددة قابل ة متج وألنَّ اللغة العربية لغ
ة               الداللة، ألّن تلك المسائل التي قد      ستويات المتمثل ذه الم ّدها من ه ري يمكن أن نع  رفضها  الحري

سام                     ذه األق ى ه سائل عل سيم الم دأ بتق باالشتقاق والتعريب والترادف والتضاد، وآنت أرى أْن ال أب
ى ذآر                       م أرجع إل سامها ث إّال بعد التعّرف عليها لغًة واصطالحًا وعرض آراء العلماء فيها وفي أق

اآلراء     المسألة الخاّصة بها،   ذه اآلراء ب ة ه ك موازن ثم ذآر النقد الموجود في شروح الدّرة وبعد ذل
  .القديمة والحديثة أحيانًا



بالحديث  ) النقد النحوي في شروح درة الغواص       (ونهض الفصل الثاني الذي آان بعنوان       
د             اه وتحدي ى معن اس وعل ى القي سليط الضوء عل عن معنى النقد النحوي في اللغة واالصطالح، وت
الرفض أو                  ا ب م عليه دهم للنصوص والحك ى نق ر عل ه األث ك ل الزمان والمكان عند القدماء، ألّن ذل
ريم،                       رآن الك ة في الق القبول، وبدأت أول المسائل في ذلك الموضوع فكانت في الحروف المقّطع
صرف أو        ث ال ن حي ي م ا اإلعراب حت حكمه ا ووّض ت اآلراء فيه ّم بّين سألة أوًال ث فعرضت الم

ا              . عدمه ى   (ثّم آان الحديث عن حروف الجواب فخصصت فيه م، وبل سائل      ) نع ورود بعض الم ل
ة             . عنها ا في اللغ ى حروف الجواب ومكانته ا ،           ، وبّينت معن سائل الخاصة به م الحديث عن الم ث

ك        .والفرق بينهما ) أم(و) أو(وبعد ذلك عرض البحث للعطف بـ      سألة توضح ذل من خالل عرض م
د      ) آم( الموجود في    وعرض البحث للنقد  . الفرق ك النق ى ذل سألة    ، فبّينت مسألتين عل م تطرقت لم ث

  ) .ال النافية للجنس(تخص 
اه     ذير فعرضت لمعن ن التح ديث ع رى الح م ج درة    ، ث ي ال ودة ف سائله الموج وبعض م

دين             ا والمؤي رين له ي        ، وشروحها ثم تطرقت للحديث عن واو الثمانية والمنك م الحديث عن التمّن ث
ا                  والترّجي، ورأ  ة بهم سائل الخاّص ى عرض الم ا وعل ى معنييهم ّم الحديث عن      . يت أن أقف عل ث

ه    ضيل فعّرفت ل التف سائله، وتحدث البحث عن أفع م ذآرت م ه أّوًال ث زوم، فعّرفت ب ّدي والل التع
ا ّم ذآرت اآلراء فيه ه، ث سألة خاصة ب صياغته، موضحة م ذا . وتعّرضت ل ي ه نهج ف رى الم ون

ّم       الفصل قد يختلف في آل مب      ه أوًال ث حث من مباحث النحو، فأحيانًا أذآر المبحث وأتطّرق لتعريف
ّدث عن    دها أتح سألة وبع ًا ُأخرى أعرض الم ا، وأحيان واردة فيه سألة واآلراء ال ديث عن الم الح
ذا                     ة الموضوع، وه ه في نهاي اآلراء فيها ثّم أتطّرق لتعريف الموضوع وعرض اآلراء الخاصة ب

ا           ى حسب م ان عل سألة من توضيح       المنهج آ ضيه الم ى اإلضافة            . تقت ان الحديث عل ك آ د ذل وبع
ًى      ،)صباح مساء(والظروف المرآبة آـ   ًا ومعن ة لإلضافة لفظ ثم آان الحديث عن األسماء المالزم

ـ ا(آ ال، آلت دّرة     ). آ ي ال ود ف د الموج الل النق ن خ ضاف م دد الم ي الع ف ف ن التعري الم ع ّم الك ث
ى الظرف           وشروحها بخصوصه، ثم عرض البحث       الم عل سألة دخول األلف وال ر (لم د  ). غي وبع

سائله   دل موضحة بعض م ى الع ك عرضت لمعن ل ذل ة  ، آ رة خاصة بلغ سائلة األخي ت الم وآان
  ) . أآلوني البراغيث(

ث    صل الثال ّد الف ّواص    (ويع روح دّرة الغ ي ش صرفي ف د ال ان   ) النق ة، وآ ام الدراس خت
  :الحديث فيه مقّسمًا على اآلتي

ص ف ال دّرة    تعري ا ال ي تناولته وعات الت ن الموض ديث ع طالحًا والح ًة واص رف لغ
شتقات آاسم المفعول واسم                    ث، والمصدر، والم ذآير والتأتي سب، والتصغير، والت وشروحها آالن

ة والجمع بأنواعه          ، الفاعل والخلط بينهما، واسم اآللة     ة، والتثني ان الحديث    . وتحدثت عن اإلمال فك
ه  ة عن ّل موضوع بمقّدم ّم   عن آ ه، ث ر بعض اآلراء عن ه، وذآ ت في ه إْن آان ر أنواع م ذآ  أوًال ث
  .متحّدثة عن اإلعالل الذي يحصل في بعض أسمائه. عرض للمسائل التي جاءت فيه

  .وبعدها ُخِتم البحث بخاتمة تضّمنت أهّم النتائج التي توّصل إليها البحث



د آان ا فق ة عليه ي اعتمدت الدراس ا المصادر والمراجع الت دّرة وشروحها(ت أّم هي ) ال
ة والنحو والصرف              المصادر األساسية لهذا الموضوع، واالستعانة بالمعجمات اللغوية وآتب اللغ
ة ذات       ائل الجامعي ن الرس سٍم م ن ق ضًال ع وات، ف ة واألص راءات القرآني ديث والق واألدب والح

  .الصلة بموضوعات البحث
ذا ال   ار ه وُض ِغم ا أخ يَّ وأن ًا عل ان لزام د آ ي  ولق سي وف صّبُر أني ون ال موضوع أن يك

ذا الموضوع                  الرحلة رفيقي وهللا الحمُد على َمّنِه عليَّ باالحتمال والمكابدة والصبر إلى أن تكامل ه
  .على هيأته النهائية

ذلك من فضل اهللا، وإْن أخطأت        : وأخيرًا أقول  قد اجتهدُت ما وسعت نفسي، فإْن أصبُت ف
ريم والنبي                    فمنُه المغفرة والرضوان، قاصدًة        رآن الك ة الق دة لغ ة الخال ا العربي ة لغتن ك خدم في ذل

ين  صطفى األم ين  ) g(الم ه المنتجب ل بيت الى ) (وأه ه تع تذآر قول ْذنا إْن : وأس ا ال ُتَؤاِخ َربَّن
  .].٢٨٦/ سورة البقرة  [َنِسْيَنا أو أْخطأَنا

  ..وآِخُر دعوانا أن الحمُد لّلِه ربِّ العالمين
                                  الباحثه                

  
  ::التمهيدالتمهيد

  دّرة الغّواص في أوهام الخواص وشروحهادّرة الغّواص في أوهام الخواص وشروحها
  

ديثًا، فهي                         ديمًا وح تعدُّ دّرة الغواص في أوهام الخواص من أشهر آتب لحنِ  الخاصة ق
ي                       ن عل د القاسم ب و محم ري أب ه الحري  آتاٌب لغويٌّ ذو قيمٍة عالية في حرآة التصحيح اللغوي، أّلف

د         )  هـ ٥١٦ت  (بن محمد بن عثمان      اء؛ ليزي راصدًا فيه أغالط الخاصة من الناس، آالعلماء واألدب
  .آتابًا إلى سلسلة آتب التصحيح اللغوي

و هالل العسكري         ) لحن الخاصة  (وتأتي الدرة زمنًا بعد آتاب       ذي وضعه أب د   ( ]٢[ال ت بع
ي هالل           وسماه لحن الخاصة، وهذا الكتاب مفقوٌد لم ينل شه        )  هـ ٤٠٠ اب أب ِبَق آت رًة تذآر، وقد ُس

اء    (بكتاٍب آخر سمي     د العسكري    )  ما لحن فيه الخواص من العلم ي أحم شيخه أب ) هـ ٣٨٢ت ( ]٣[ل
  .تأخذ موضع الريادة بين آتب لحن الخاصة) الدرة(وهو أمٌر جعل 

وآتب لحن الخاصة نوع من أنواع المصنفات اللغوية، استمرت عبر القرون دون انقطاع             
ا            إلى رة جعله ّدًا من الكث د بلغت ح  اآلن حتى آونت ظاهرًة فريدًة في حرآة التأليف عند العرب فق

  .]٤[صنفًا خاّصًا قد فاق التأليف في بعض العلوم، وقد ذآرها بعض المؤلفين على شكل قوائم
رار                   ِف بتك م تكت وقد امتازت الدّرة من غيرها بأنَّها سجلت أخطاء المعاصرين للمؤلف ول
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ي لفظة تخطيء              . سّجلها السابقون في عصورهم     أخطاء   ر من خمسين ومئت درة أآث د حوت ال وق
  .العامة فيها

  . أعظم فوائد الدرة أنَّ فيها مزية تخدم دارسي التطور اللغوي]٥[)يوهان فك(وقد عّد 
ة                ادات لغوي وعّد الدآتور عبد الفتاح سليم  شهرة الدرة ترجع الى ما اشتملت عليه من انتق

ري أال في                         متعسفة أ  ة وقعت زمن الحري ات لغوي ا تصور انحراف ى أنَّه رة، وال ترجع ال حيانًا آثي
  .]٦[القليل النادر

ار   ا بتي ة التصحيح اللغوي وإثرائه شيط حرآ ي تن رًا ف ضًال آبي ا ف أنَّ له درة ب ازت ال فامت
د                      ا بع ةُ  م دَّْت مرحل ه، إذ ُع ذي ظهرت علي دّرة (جديد مضاّد لتيار التسامح ال ة     نقل ) ال ى مرحل ة إل

ري ت     (جديدة هي مرحلة التساهل التي حمل لواءها وبدأها          ى      )  هـ  ٥٨٢ابن ب ده حت واستمرت بع
  .وهذا ما ستوضحه الدراسة).  هـ١٠٦٩ت  (]٧[وصلت ذروتها عند الخفاجي

رة بلغت                         ل بدراسات ضخمة آثي د اللغوي تمث ة النق راٍء لمكتب وزيادة على ما سّببته من ث
ي ا ب ائل م م وشرح  عشرات الرس اع ونظ د ودف ة ونق ب، وتكمل ذيب وترتي صار وته ن شرح واخت

  .للنظم
ام،                       ٍة، وأدٍب ع ٍو، وصرٍف، ولغ اَب نح ويِّ وآت اب تصحيح لغ ا آت فكانت الدّرة آما ذآرن
ارف                    اء عصره من مع ا الخاصة من ابن ع فيه ام التي وق قصد منه أن يعّلم دارسيه تصحيح األوه

  .]٩[ر الحريري بهذا الجانب في مقدمتهوقد اشا. ]٨[لغوية وأدبية وغيرها
ال                 ذا الجانب فق ى ه دآتور حسين نصار إل ة          «: وقد أشار ال ول في آتب العام ة الق وجمل

صويرًا      ... والخاصة  اليم ت ع األق ه في جمي شعب العربي وحيات ى تصويرها ال وم عل ا تق إن أهميته
  .]١٠[»ويرًافكانت أصدق تص... دقيقًا محكمًا ال تعطيناه معاجم اللغة الفصيحة

ن   ة وتحصينها م ى سالمِة اللغ اظ عل و الحف ات ه ذه المؤلف ي وضع ه سبب ف ان ال وإذا آ
ا                       اب وآم اء والكّت اء واألدب ة الخاصة من العلم ى طبق ذي وصل إل ا وال ساد عليه هجوم اللحن والف

ل             ، صّرح بذلك أصحاب هذه المؤلفات في مقدماتهم       ببًا آخر لوضع مث إال َأّن بعض الكّتاب رأى س
ه   ري درت أليف الحري ن دواعي ت زة أنَّ م ي حم د عل دآتور محم د رأى ال ك المصنفات فق و «تل ه

صحيح            صنفي الت ن م بقه م ن س ة وم صّنفي العربي ن م ريه م ن معاص ز م ى أن يتمّي ه إل نزوع
  .]١١[»اللغوي

ة من مراحل                      ا مرحل ًا حفظ لن ومهما يكن السبب الحقيقي وراء تأليف هذه الدرة تبقى آتاب
  .اللغة
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اء                   ول م يكن الحريري أول من التفت إلى هذه المسألة وألف فيها فقد سبقه جماعة من العلم
ومن  (بابًا خاصًا بعنوان ) البيان والتبيين(الذي أفرد في آتابه  )  هـ ٢٥٥ت  (والبلغاء منهم الجاحظ    

  .]١٢[)اللحانين البلغاء
ي  ن جّن ده اب اء بع ـ ٣٩٢ت (وج ه)  ه ي آتاب ذا الموضوع ف اول ه ذي تن  الخصائص، ال

  .]١٣[)سقطات العلماء(عندما وضع بابًا أسماه 
اء                     ا آالجاحظ فقصد من الخاصة العلم وأتى الحريري بعد العسكريين آما ذآرت إذ انهم

اء،  ًا(واألدب صاروا )شعراء وآتاب رهم، ف زهم من غي م مّي رًا من العل ًا واف ن أصابوا حظ ، أي مّم
  . طبقات على وفق ما يصبون من العلمخاصة، وهم آما يظهر من قول الجاحظ يتفاضلون

ك                  فكانت آتب اللحن تدور حول أصالح فاء الكلمة وعينها، مما يدلل لنا أنَّ المجتمع في تل
الحقبة من الزمن استفاد من الدراسات النحوية في ضبط الم الكلمة، فكانت معالجة هذه المصنفات               

  .تمادها على السماعمعالجة لغوية وآثرتها توحي لنا بصعوبة ضبط اللغة؛ الع
ى التراآيب                       صيغ، إل وتجاوز اللحن في العصر العباسي المبنى في االعراب وصوغ ال
ا، يوشك ان                        رًا مألوف ة أم ان، فأصبح اللحن في اللغ وإلى المعنى ودالالت األلفاظ في أغلب األحي

ارس    ن ف د ب ين، فأحم اط المثقف ي أوس ب ف ر معي ون غي ـ٣٩٥ت(يك ا  ) ه ى م سر ويأسف عل يتح
صاب العربية على ألسنة المثقفين من المحدثين والفقهاء الذين لم يروا بأسًا في ان يتخلى الُمَحدِّث                أ

   ]١٤[.والفقيه عن المعرفة اللغوية واستقامة اللسان
ي     ن اللحن ف بح م و أق ة إذ ه ي اللغ ط ف ازجي الغل راهيم الي ي نظر إب ط ف نع الغل دَّ أش وُع

ا أسرع                 االعراب وأبعد عن مظان التصحيح، لرج      ط فيه اس، فيكون الغل ل دون القي ى النق ا إل وعه
  .]١٥[تفشيًا وأشد استدراجًا للسقوط في درآات الوهم

فالوهم الذي قصده الحريري هو اللحن الذي يدور على ألسنة الخاصة مّمن تأثروا بالعامة              
ب، وتوس          «: ،وقد قال في مقدمته   ]١٦[في نطقهم  سمة   فإني رأيت آثيرًا مّمن تسنموا أسنمة الرت موا ب

ر                     ا إذا عث م مّم األدب قد ضاهوا العامة في بعض ما يفرط من آالمهم، وترعف به مراعف أقالمه
ة       ف لنباه دعاني األن ة، ف م ذا الحلي ة ووص در العلي ض ق ه، خف زو إلي ن المع ر ع ه، وأث علي

  .]١٧[»...أخطارهم
ل    وقد عالج الحريري في دّرته أوهام النطق والداللة، وعالج أمرًا آخر وقف ع          ده من قب ن

سان  (في  )  هـ ٥٠١ت  ( ، وابن مكي الصقلي     )أدب الكاتب (في  )  هـ   ٢٧٦ت  (ابن قتيبة    ) تثقيف الل
ه       ة آتاب ا      «: ذلك هو أخطاء الكتابة واإلمالء، فقال الحريري في نهاي ام في الهجاء أثبته ذه األوه فه

سي                       ا ن ان ولعل خواطرهم هفت به م   عن العيان، والتقطتها من آتب جماعة من األعي انًا، وأقالمه
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الق الصواب،                  ه من مغ اب، وفتحت ب ذا الكت خطرت بها طغيانًا، على أني لم أقصد بما الفته من ه
ب اال    ع المعاي ل يتتب ب، وه ك لبي د ذل ي يعتم الم، وأن رات األق ام، وعث وات األوه دد بهف أن ُأن

  .]١٨[»معيب
  

  ::عنوانهاعنوانها
  .]١٩[)لغواص في أوهام الخواصدرة ا(أما عنواُنها فقد ذآره الحريري في مقدمِتها وهو 

اقوت                 ا ي ذ، وذآره  ٦٢٦ت(وجاء بهذه الصيغة في رسالة للحريري أرسلها إلى ابن التلمي
اري   ]٢٠ [)هـ  ا األنب ـ٥٧٧ت (، أم ه   )  ه ًا بقول وان محّرف ذآر العن ه    «: ف ا تلحن في درة الغواص فيم

  .]٢١[»الخواص
درة الغواص في أغالط    (بعنوان  ) هـ١٣١٣ت  (وذآره الخوانساري محمد باقر الموسوي      

  .]٢٢[)الخواص
سجع      تعماله ال ه؛ الس ي عنوان الغ ف د ب ري ق زة أنَّ الحري ي حم د عل دآتور محم رى ال وي

ن من                          «: فقال. األنيق الفخم  ذا الف اب في ه وان آت ان أول من سجع عن ري آ ي أن الحري وفي ظن
ذيب الخواص     (في ) هـ ٧١١ت(التأليف، وقفى على أثره طائفة من المصنفين فيه آابن منظور            ته

ر التحريف  (في )  هـ ٧٦٤ت(، والصفدي   )من دّرة الغّواص   ورضي  ، )تصحيح التصحيف وتحري
ا أصاب         (في )  هـ ٩٧١ت  (الدين الحنبلي    وام فيم د آالم الخواص، وبحر الع عقد الخالص في نق

  .]٢٣[»)فيه العوام
  

  ::تاريخ تأليفهاتاريخ تأليفها
ي         شاء المقامات ول ر      أما تاريخ تأليفها فقد سبق تاريخ ان ن ظف ه اب ا ذهب إلي ده آم  ]٢٤[س بع

  .]٢٥[آما ذهب إليه طارق العوسج)  هـ٥٠٤(وليس في حدود سنة )  هـ٥٦٥ت (
درة     أليف ال دء بت سنة الب رًا ل د ذآ م يج ه ل زة بأّن ي حم د عل دآتور محم ال ال ا ق ول آم ونق

 )  هـ  ١٠٨٦( والفراغ من تحريرها غير ما نقله داود الحلبي عن صدر مخطوطة لها، آتبت سنة                
  .]٢٦ [) هـ٤٨٧(وذآر أنَّه فرغ من تحريرها سنة 

زة   ي حم د عل دآتور محم صار؛ ألنَّ ال ي سأوضحها باخت اظ الت وان بعض األلف ي العن وف
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  .]٢٧[وّضحها فبّين معنى األوهام، ومعنى الخواص
ائالً     درة ق رحه لل د ش ه عن ي مقدمت واص ف درة، والغ ى ال اجي لمعن شهاب الخف ار ال : وأش

ل الغواص من                 وسّمى آتابه هذا  « ة في الغائص وقي ة والغواص مبالغ  دّرة الغواص الدرة معروف
در                ال ب ا يق اتخذ حرفة له وإضافته أما للمدح ألنه يّدخر لنفسه أنفسها أو الدعاء أنها درة حقيقية آم

  :السماء وآان مالك يسمى عمرو بن الحارث درة الغواص قال الجمحي يصف امرأة
  ]٢٨[»ّواص         ميزْت من لؤلٍؤ مكنوِنوهي زهراُء مثُل لؤلؤٌة الغ

هو ما عظم من اللؤلؤ، والجمع )  هـ ٣٢١ت (فالدُّرَُّة هي اللؤلؤة العظيمة، قال ابن دريد 
  .]٢٩ [ُدرٌّ وُدّرَاٌت وُدَرٌر

ة في                            أثروا بالعام ن ت سنة الخاصِة ممَّ ى أل دور عل ذي ي ه اللحن ال أما الوهم فقد ُعرََّف بأنَّ
  .]٣٠[ُنطِقهم

ان      والخ ه آ ي تلت صور الت ي األول والع صر العباس ي الع ن ف نهم اللح َر ع ذين ُأِث اصة ال
  .أغلبهم من طبقات العامة التي تضافرت عوامُل آثيرٌة على أْن ينجم منهم أبرُز قادة الفكر

  ).الخاصة(والخواص عند الحريري هم الطبقة المثقفة من العامة التي سماهم 
د ا    ضان  عب دآتور رم ح ال د وّض اب   لق ة آت ي مقدم واب ف وام (لت ن الع صد    ) لح اذا ُيق م

الخواص ه، ب صود       «: بقول ا  المق اس و إنم شارة  الن دهماء وخ ا ال وام هن ن الع صود م يس المق ول
د وصل   ، بهم عند هؤالء، هم المثقفون الذين تتسرب لغة التخاطب والحياة اليومية إلى لغتهم  بل  لق

ى خاص   زوا عل ى أْن يرآ ر إل ضهم األم ه   ببع ّمى آتاب ذي س ثًال ال الحريري م ين، آ درة (ة المثقف
  .]٣٢[ويوافقه في هذا الرأي عبد العزيز األهواني. ]٣١[»)الغواص في أوهام الخواص

رًا في                        ا آثي ة ال تنفعن ى أنَّ المعجمات اللغوي ي إل د التكريت نعم أحم ويشير الدآتور عبد الم
 العامة خالف الخاصة، والخاصة خالف     فذآرت المعجمات أنَّ . ]٣٣[تحديد معنى الخاصة والعامة   

ة التخصيص                    ى تخصيص، وبداي اج إل العامة، وهذا التفسير غير دقيق، وفيه شيء من العموم يحت
العامي من الكالم ما نطق      «: نجدها في المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية وجاء فيه          

  .]٣٤[»هي خالف الفصحىبه العامة على غير سنن العربي، والعامية لغة العامة، و
     وعقَّب الدآتور عبد العزيز مطر على هذا التعريف بأنَّه غير مانع؛ ألن أآثر الخاصة               

  .]٣٥[يتكلمون بخالف الفصحى في الخطاب العادي
ول              ا فيق رق بينهم واني يحدد الف دهماء       «: لكن الدآتور عبد العزيز االه سوا ال ة لي إن العاّم
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يهم             ) ارعرجال الش (والسقطاء أو ليسوا     سربت إل ذين ت ون ال في اصطالحنا الحديث، إّنما هم المثقف
  . ]٣٦[»أخطاء من هؤالء الدهماء أو من تصحيفات النّساخ ومن بين هؤالء شعراء وآّتاب

ال ذي ق ان الجاحظ ال ا عثم ابع أب د ت ده ق د نج ذا التحدي ا «: وبه وام من أهلِ  ملتن ا الع وأم
ا، فال      ة                ودعوتنا ولغتنا وأدبنا وأخالقن وا منزل م يبلغ م ول ك األم وق تل ا ف ا وأخالقه ة التي عقوله طبق

  .]٣٧[»الخاصة مّنا، على أنَّ الخاصة تتفاضل في طبقات أيضًا
ة،           ُوتحدث الدآتور حسين نّصار عن عصوٍر أ       ة العام خر تداخلت فيها لغة الخاصة مع لغ

ا             ك         وما عاد للغة العلماء والمثقفين خصوصية بحيث ُتفرد لها آتب اللحن آم سابق، وذل ان في ال  آ
  .]٣٨[بسبب االنحدار الثقافي في المجتمع

  ::منهجهامنهجها
ة                   ه ذآر الكلم اب في ًا، فالكت ًا معين ع منهج ه تب ري أّن اب الحري ع لكت ومع ذلك يالحظ المتتب
ه                  وراء صاحبتها، دون مراعاة ألي نوع من أنواع الترتيب، ويلتزم الحريري بإيراد الخطأ ثم يتبع

ه                        بإيراد الصواب، وال     اب بقول دأ الكت و يب ّرة ، فه تهم في آل م بح لغ ة ويق ط العام أ يغل فمن  «: يفت
ول  ]٤٠[»وهو لحن فاحش وغلط شائن    «: ويقول.]٣٩[»أوهامهم الفاضحة وأغالطهم الواضحة    : ، ويق

أ « ن أفحش الخط و م ول.]٤١[»وه صريح  «: ويق أ ال يح والخط ن القب ن اللح و م ول]٤٢[»وه : ، ويق
، ]٤٤[»وهو خطأ بّين ووهم مستهجن    «: ، ويقول ]٤٣[»قطوع به وآل ذلك لحن مجمع عليه وغلط م      «

ول ام«: ويق ن أفضح األوه و م ول]٤٥[»وه نيع«: ، ويق احش ولحن ش أ ف و خط ول]٤٦[»وه : ، ويق
م « ي آالمه امهم وأفحش لحن ف بح أوه ن أق و م ول]٤٧[»وه ى «: ، ويق ة عل امهم الزاري ن أوه وم

  .]٤٨[»أفهامهم العاآسة معنى آالمهم
س    ة والنحو،                     وأتخذ الحريري لنف شدد في أمور اللغ اه الت ة الخاصة مبن ًا في تخطئ ه مقياس

  . ووصل تشدده الى حد أنَّه هو نفسه وقع في آثير مّما خطأه آما سيأتي ذلك
عار  شريفة واألش ة واألحاديث ال ات القرآني ْوق اآلي ن َس ه م ي دّرت ري ف ر الحري د أآث . وق

شريفة       وآان يجري على القراءة المشهورة في القرآن وعلى          ة ال د  . المختار من األحاديث النبوي وق
ا هو لحن            راءات م أن من الق م يكن حجة        . ]٤٩ [صرح الحريري ب دين ول شهد بكالم الموّل م يست ول
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  .عنده في االستعمال اللغوي
رد            اس المّط ى القي يم         . ]٥٠[أما اللغات فقد أخذ بالمشهور المبني عل ى لهجة تم اس عل وال قي

وع         التي تتم صيغة مفعول من األ      ديون ومبي ة طي   ،جوف اليائي آما في م ة       ءولغ  التي تلحق عالم
اهر  ة الظ ع مرفوع ل م ع بالفع ة والجم ة  . التثني اء حج تعمال العلم رى انَّ اس ري ال ي ان الحري وآ

  . ]٥١[لغوية فقد خطأ األصمعي في تصغيره مختارًا على ُمخيتير
ا،           سنة الخاصة      وقد ُوِجَدت انحرافات لغوية تفّرد الحريري بالتنبيه عليه ى أل إذ شاعت عل

ه األلوسي       : في زمنه ومن هذه األخطاء قولهم      أنت ُتْكَرُم علّي بضم التاء وفتح الراء الذي علَّق علي
   ]٥٢[.بأنه لم يسمع أحدًا من العوام، فضال عن الخواص يقوله) هـ١٨٥٤ت(

أي لم يجد ما    ؛ ألنَّ هذا الر   ]٥٣[وبدأ االهتمام بالدرة ليس آما يقول يوهان فك عند صدورها         
ا        ن تأليفه رن م صف ق والي ن د ح ا إال بع رًا به ًا آبي د اهتمام م نج ا ل ضده ألنن ن  . ]٥٤[يع ألف اب ف

ا الجواليقي         )   هـ ٥٨٢ت(وابن بّري   )  هـ٥٦٥ت(ظفر ا، وأآمله يتيهما عليه ـ    ٥٣٩ت(حاش ، )  ه
و                    )  هـ ٧١١ت(وهذَّبها ابن منظور    ا أب ّري عليه ن ب ارات من حاشية اب ا مع مخت حفص  ، ونظمه

راهيم        ن إب ادر ب د الق وح عب و الفت ضًا أب ا أي سي ونظمه ضاعي البلن د الق ن أحم د ب ن محم ر ب عم
ابن           ]٥٥[ثم شرح نّصه  )  . هـ٩٧١ت(الحنبلي ، وأفاد منها جمهرة آبيرة من دارسي اللغة واألدب، آ
  .، والصفدي) هـ٦٨١ت (]٥٦[خلكان

ا، آا  ا صلة به ة له َد أدبي ة، وفوائ سائَل لغوي ا م وا منه ي  ونقل افي العرب زاد الثق ن ال ت م ن
ى                   دم، وتضافرت عل واإلسالمي الذي تزّوده عّشاقه، والغيَّر عليه في زمٍن تداعيت فيه عوامل اله
ذين                 وم ال محو آيان العرب والمسلمين من داخل مقّومات شخصيتهم، وآانت لغة التنزيل، ولغة الق

  .نشروه في مشارق األرض ومغاربها في مقدمة ما تعّرض للهدم
  :وسأعرض بشيء من األختصار للشروح التي اهتمت بالدرة، والتي آان منها

  .، الكتاب مطبوع) هـ٥٤٠ت( تكملة إصالح ما تغلط به العامة، للجواليقي-١
  . حاشية ابن ظفر الصقلي-٢

  .                                قد جمعا في حاشية واحدة ما زالت مخطوطة
  .  حـاشـية ابن بـري-٣
  .، غير موجود) هـ٥٩٧ت (ذيل الدرة، البن الجوزي  -٤
  .مخطوط)  . هـ٧١١ت( تهذيب الخواص من درة الغواص، البن منظور-٥
ر           -٦ ّوي، غي ي بكر األنصاري الف دين أب  شرح للشيخ أبي عبد اهللا محمد بن الشيخ عز ال
  .موجود
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  .مطبوع.  بحر العّوام فيما أصاب فيه العوام، البن الحنبلي-٧
  .مفقود.  الملتقط في تبيين الغلط، البن الحنبلي الدر-٨
  .الكتاب محقق)  . هـ٩٧١ت( سهم األلحاظ في وهم األلفاظ، البن الحنبلي-٩
  . عقد الخالص في نقد آالم الخواص، البن الحنبلي، محقق-١٠
  . ذيل الدرة ألحد العلماء في عصر الخفاجي، غير موجود-١١
  .مطبوع)  . هـ١٠٦٩ت(ص،للشهاب الخفاجي شرح درة الغواص في أوهام الخوا-١٢
  .مطبوع)  م١٨٥٤ت ( آشف الطّرة عن الغرة لآللوسي -١٣
د                    -١٤ دخيل والمول ة من المعّرب وال تعملته العام ا اس ى تصحيح بعض م اط عل  لف القم
  .لم أعثر عليه)   هـ١٣٠٧ت(لصديق حسن خان القنوجي. واالغالط

  .دي العلوي، مخطوطلمحمد مه.  سمير الخواص في درة الغواص-١٥
ه                      ا ألعرِّف ب لِّ شرٍح منه ى آ وبعد هذا العرض السريع لشروح الدرة أرتأيت أْن أقف عل

  .إيجاز آما ذآرت
  
  :: تكملة إصالح ما تغلط به العامة تكملة إصالح ما تغلط به العامة--١١

ان                           ن خلك ا اب د ذآره د اختلفت في اسمها المصادر فق ة ق للجواليقي رسالة في لحن العام
صّنف التصانيف المفيدة وانتشرت منه مثل شرح أدب الكاتب           «:عندما تحدث عن الجواليقي قائالً    

ري صاحب المقامات                       أليف الحري ة درة الغواص ت ه، وتتم ر من والمعّرب ولم يعمل في جنسه أآب
  . ]٥٧[»)التكملة فيما يلحن فيه العامة: (سماه

اري             د األنب ن محم ه        ]٥٨[وقريب من ذلك ما قاله عبد الرحمن ب ال عن اقوت الحموي فق :  وي
  .]٥٩[»أآمل به درة الغواص«

درة            ه ل ي تتم ة ه ون التكمل ى أْن تك د عل نعم أحم د الم دآتور عب رض ال واعت
ان     ف ا المؤِل ي نقله اء الت وع األخط ا مجم صُد منه ان الق ري إال إذا آ واص للحري الغ

م    )الحريري والجواليقي   ( في الكتابين تمثل أخطاء العامة في عصرهما؛ ألن الحريري ل
اء العام     اهم              ينقل أخط ّم ين وس اء المثقف ى أخط صر عل ل اقت ، ب ًا واص (ة جميع ا  ). الخ أم

  .]٦٠[ولهذا وردت ألفاظ اشترك في نقلها الكتابان. الجواليقي فنقل أخطاء العامة جميعًا
واليقي        «:وقد رّد الدآتور محمد علي حمزة هذه الدعوى بقوله         ذ الج د أن يأخ وليس ببعي

ًا ا   ه ألفاظ ذ ل ذي تلم و ال ري، فه ن الحري ة  ع ا الخاصة والعام ن فيه ي اللح ترك ف فخص ... ش
ا                     درة بم ل ال واليقي أآم العامة بالعنوان من باب التغليب، وبذلك يتجه قول من ذهب إلى أنَّ الج

  .]٦١[»تلحن به العامة
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ه                    «: ويقول أيضاً  ا وأرجح أن اد منه د أف و ق ّواص فه مع َأنَّ آتاب الجواليقي تكملة لدرة الغ
  .]٦٢[»قرأها على مصنفها

سميتها و صح ت ا ت ة(أرى أنَّه ة  ) تكمل ا العام ه طبقت ت في د تقارب واليقي ق ن الج ان زم إذ آ
والخاصة في لغتيهما، فأصبحا وآأنهما طبقة واحدة، آما أشار إلى ذلك الدآتور حسين نصار في                  

ان       . حديثه عن عصور الجهل والتأخر     ن خلك درة          ]٦٣[ويؤيد ذلك ما نقله اب ًة ل  من أنَّ للجواليقي تتم
ة أهل                   الغ م عام واص سماها التكملة فيما يلحن فيه العامة، وأما جعل الكتاب للعامة فربما يقصد به

  .زمانه من العلماء وغيرهم آالعامة عند الكسائي وآثير غيره من علماء التنقيه
ة     : (بعنوانين مختلفين هما  )  هـ ٩١١ت   (]٦٤[وذآرها السيوطي  ه العام ة  (و) ما تلحن في تتم

  ).ما يلحن فيه العامة: ( خليفة باسم]٦٥[ها حاجي، وذآر)درة الخواص
د            اب واح مان لكت ا اس واب رأى أنهم ذا   . ]٦٦[لكن الدآتور رمضان عبد الت ل ه ولمث

ه                    ه في ٍم أوقع الرأي ذهب الدآتور محمد علي حمزة الذي رأى أّن السيوطي قد وقع في وه
  .]٦٧[ابن خلكان

اب    ذا الكت سمية له ي الت ت ف د اختلف ة ق سخ خطي رت ن موُذِآ وردت باس ه  : ( ف ط في ا تغل م
ة    (وباسم  . ]٦٩[في نسخة دار الكتب ) لحن العوام(، وباسم  ]٦٨[)العامة ه العام ا تخطيء في ذه  ). م وه

  .]٧٠[النسخ رآها الدآتور عبد العزيز مطر نسخًا لكتاٍب واحد
ذا االختالف،                       ا حصل آل ه يتضح مما تقدم أنَّ الجواليقي لم يثبِّت اسم آتابه ولو اثبته  لم

ذا                      وق ري رأى أنَّ ه اب الحري ى آت د استطاع َمن وقع بيده الكتاب أن يقترح له اسمًا، ممن اطلع عل
سابقه        ة ل ا َأَن موضوعه لحن           ، المؤلف يمكن أن يكون تكمل سه وبم ستقل بنف ه م نهم من رأى أنَّ وم

ة     (العامة فمنحوه تسمية   ه العام ك      ) ما تلحن في شرات منه        . أو قريب من ذل دة ن ة ع شرت التكمل ا ون
شرة  ورج(ن ة    ) ديرنب ة المعروف ي المجل شر ف ذآاري لفلي دد الت ي الع شرقية(ف اث م زك ) أبح اليب
م ) ١٦٦ -١٠٧(م  صفحة ١٨٥٧ وام(باس أ الع اب    ). خط م آت شوقي باس دين ال ز ال شرها ع م ن ث

ة         ( ه العام ط في ا تغل ة المجمع العلمي العربي بدمشق       ) تكملة إصالح م د  ، في مجل سنة  ، ١٤المجل
فحة ، ١٩٣٦ نة  ، )٢٢٦ -١٦٤(ص ران س ي طه شرة ف ذه الن ت ه د طبع اب ١٩٦٦وق ع آت  م

  .بتحقيق أحمد محمد شاآر) المعّرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم(
  

  : : مقدمتهمقدمته
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ه      جل في د س واليقي، وق ه الج ا ألَّف ا مم ي وصلت إلين ة الت ب المهم ن الكت ة م اب التكمل آت
  .على ألسنة العامة وذآر تصويبهااألخطاء اللغوية التي وجدها شائعة في عصرِه 

ه الحظ أنَّ    ه أن ا بين سبب آم ان ال ِه، إذ آ ي مقدمت اب ف ه الكت واليقي سبب تأليف ر الج وذآ
سمها                          ه، وق ه فوضع آتاب ة قبل ون في لحن العام سجلها المؤلف م ي بعَض أخطاء العامة في عصره ل

ة   «: فقالأقسامًا مختلفة ذاآرًا اعتماده على الفصيح من اللغات دون غيره،      هذه حروف لقيت العام
ا واعتمدت الفصيح من اللغات دون                         ا أو أآثره م أره ي ل ا، ألن تخطيء فيها، فأحببُت التنبيه عليه

  .]٧١[»...غيره
  

  ::منهجهمنهجه
ة                            ذه الطريق ى ه بقه إل د س ى فصوٍل، وق رداِت عل َع المف د توزي د اعتم اب فق نهُج الكت أما م

ن           في اصال )  هـ ٢٤٤ت  (جماعة منهم ابن السّكيت      م اب واب ث ه عشرة أب سم آتاب ذي ق ح المنطق ال
  .]٧٢[قتيبة في أدب الكاتب

وان  رين األول بعن ابين آبي ى ب ه عل واليقي آتاب سَّم الج ر «: وق ة غي ضعه العام ا ت مم
  ، ]٧٣[»موضعه

  .)٧٤(»ما ينقص منه ويزاد فيه ويبدل بعض حرآاته أو حروفه«: والثاني
ا    وقد ذآر الجواليقي في مقدمته ضمن األبواب       ابين هم ا ب ى    :  التي طرقه ا يقصرونه عل م

  .]٧٥[مخصوص وهو شائع وما يقلبونه ويزيلونه عن جهته، ذآرهما مع القسم األول
دآتور                  ًا لل وَمْن يتصفح الكتاب ال يجد هذين البابين، وقد ذآر الدآتور عبد المنعم أحمد رأي

سم        حسين نّصار يعدد هذين البابين قسمًا ثالثًا اعتمادًا على مقدمة            ا مع الق المؤلف، والحظ تقاربهم
وع              «: وأشار إلى ذلك بقوله   . األول وأنهما تدخالن ضمنه    ه ال يفصله عن الن ا جعل ولعل هذا هو م

  .]٧٦[»السابق حين تناوله في الكتاب نفسه بخالف ما فعله في المقدمة
  .ترتيبأما الترتيب الداخلي لألبواب فقد جاء عشوائيًا دون مراعاة ألي نوع من أنواع ال

ة التي يجمع                   إال أنَّ الجواليقي بدأ في نهاية الباب الثاني يعقد فصوًال صغيرة لبعض األمثل
اء         «فيما بينها جامع واحد، ومنها باب        تح الف اب    ]٧٧[»ليس في آالم العرب شيء َفْعَلَل بف ا  «، وب وم

ة تفتحه أو تكسره            «،  ]٧٨[»يفتح والعامة تكسره    ا جاء مضمومًا والعام ا «،  ]٧٩[»وم شدد     وب ا ي ب م
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  .، وغيرها من األبواب]٨٠[»والعوام تخففه
الم         ي الك وابها ف ذآر ص م ي ة أوًال ث ا العام تكلم به ي ي ة الت ذآر اللفظ واليقي ي ان الج وآ
ذا نجد                        ريم ل رآن الك ه من الق شهد ل ذا الفصيح، فيست الفصيح، ويحاول أْن يعزَز حجته في إثبات ه

رة ة آثي شهاداته القرآني شهد . ]٨١[است ا است دد  آم غ ع صيح، وبل شعر الف شريف وال ديث ال بالح
ديثاً  شر ح ة ع ا ثالث شَهد به ث المست ن  . ]٨٢[األحادي ًا م ين بيت بعة وأربع شعرية س ات ال دد األبي وع

  . الشعر نسب منها ثالثين بيتًا وترك سبعة عشر غير منسوبة
ي عمرو                       ال أب ويين أمث ر من اللغ اب اسماء آثي ا الكت ) ـ ه  ١٥٤ت(ويكثر الترديد في ثناي

د     ) هـ  ٢١٥ت(واألخفش   ، ) هـ ٢٠٧ت(، وأبي زآريا    ) هـ ٢٠٣ت  (والنضر بن شميل    ، ، وأبي زي
ي   ) هـ ٢٢٤ت(، وأبي عبيد ) هـ٢١٦ت(، واألصمعي  ) هـ ٢١٥ت( ن األعراب ، ) هـ ٢٣١ت(، واب

 ٣٢٨ت(، وابن األنباري    ) هـ ٢٩١ت  (وثعلب  ، ) هـ ٢٧٥ت  (، والسكري   ) هـ ٢٥٥ت(وأبي حاتم   
  .وغيرهم... ،) هـ

اب      وآ ه صاحب آت ه؛ ألن ب علي يس بغري ذا ل ة، وه اظ المعّرب ر األلف ة ذآ ي التكمل ر ف ث
  .المعّرب

  :: حاشية ابن ظفر الصقّلي حاشية ابن ظفر الصقّلي--٢٢
أّلف ابن ظفر الصقلي أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المكي المنعوت بحجة                 

دين وي ] ٨٣[ال اقوت الحم ره ي ري ذآ ى الحري سيوطي]٨٤[ ردًا عل اجي خل]٨٥[، وال ة، وح  ]٨٦[يف
  ).هـ١٠٦٧ت(

د المعروف      ي محم وقد ذآر حاجي خليفة حاشيتين األولى نسبها ألبي عبد اهللا محمد بن أب
  .بحجة الدين الصقّلي، والثانية إلى محمد بن محمد المعروف بابن ظفر المكّي

خص           ا ش ا هم صان انم دة والشخ ية واح زة أنَّ الحاش ي حم د عل دآتور محم ح ال ووض
  .]٨٧[واحد

  ).حواٍش لطيفة وتحقيقات شريفة(ه الحاشية مع حاشية ابن بري وأخذت اسم وقد آتبت هذ
  :: حاشية ابن بري حاشية ابن بري--٣٣

ى درة    ]٨٨[أّلف ابن بري أبو محمد عبد اهللا بن بري بن عبد الجبار المقدسي              حاشية ردًا عل
  .]٨٩[)الرد على الحريري في دّرة الغواص(الغواص سميت بـ 
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زة             ، وعلّ ]٩٠[)شرح دّرة الغّواص  (وسميت بـ    ي حم د عل دآتور محم سمية ال ق على هذه الت
ا                   ه عنهم ذه  (بأنها ليست لها مقومات الشرح، وذآر أنَّ آاتب ديباجة الحاشيتين آان دقيقًا في قول فه

ٍع                ) حواٍش لطيفة وتحقيقات شريفة    م يعرضا ألرب واستند في رأيه هذا إلى أَن ابن ظفر وابن بري ل
  .]٩١[اثنتين وعشرين ومئتين مادةو ثمانين مادة من مواد الدرة البالغة 

أّن جمع هاتين الحاشيتين في مصنٍف واحد هو من           ) ;(ويرى الدآتور حاآم مالك الزيادي    
  .]٩٢[عمل الناسخ واجتهاده

درة أحدهما ى ال ري مصنفين عل ن ب سيوطي أّن الب ن : (وذآر ال ى اب رّد عل ي ال اب ف اللب
واص  ي دّرة الغ ري ف ى الحري ي رّده عل ّشاب ف رواآل) الخ ي دّرة : (خ ري ف ى الحري رد عل ال

واص ري زاده . ]٩٣[)الغ ذا طاش آب ه ه ي رأي ه ف ة]٩٤[وتابع اجي خليف ا ]٩٥[، وح ماعيل باش  ، وإس
  .]٩٨[، وإبراهيم أنيس]٩٧[، ويوهان فك]٩٦[)هـ١٠٩٣ت(البغدادي 

ن          ية ردًا الب ذه الحاش دَّ ه سيوطي وع ره ال ا ذآ ى م ادي ردَّ عل اآم الزي دآتور ح ن ال لك
ري                     «:الخّشاب فقال  ى الحري ا عل ابين رّد في األول منهم وحقيقة األمر أَن ابن الخّشاب صّنف آت

  .]٩٩[»في مقاماته، وردَّ في الثاني على الحريري في آتابه دّرة الغواص
ًال   ادي معل اآم الزي دآتور ح رأي ال زة ل ي حم د عل دآتور محم ة ال ى تخطئ ل إل ا نمي ولكنن

ود     ّشاب وج ن الخ رد اب يس ل أنَّ ل ك؛ ب ن     ،]١٠٠[ذل ة اب ى ترجم الرجوع إل ذا ب ي ردَّه ه تند ف  واس
ه، ورّد                   الخّشاب، وعلى ما وصل إلينا مطبوعًا إذ وصل ردُّ ابن الخّشاب على الحريري في مقامات

  .ابن بري على ابن الخشاب وهذان المؤَلفان ُطِبعا، وُحققا

  ::منهجهمنهجه
ة            ا بخاتم زَ   . لم يقدم ابن بري لحاشيته هذه بمقدمة ولم يختمه د ميَّ ا     وق ٍد منهم ّل واح  آالم آ

د     : (فكان يقول  و محم ن                       ) قال الشيخ أب ه اب د اهللا وقصد ب ن عب د ب ال محم ري، وق ن ب ه اب ويقصد ب
  .ظفر

دة،                    ات مفي ذه الحاشية تعقيب ولم يصرح ابن بري بسبب تأليفه، وال الغرض منه، فكانت ه
  .وتعليقات وإضافات نافعة على ما أورده الحريري في الدرَّة

ة              فتميزت هذه  سائل النحوي ر من الم ة أآث ري    ،  الحاشية بأَن فيها مسائل لغوي ن ب ان اب إذ آ
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  . وابن ظفر يخطئان الحريري في أآثر المسائل
ري   تعملها الحري ي اس اظ الت رحا األلف ا ش ا بأنَّهم ز منهجهم ل  ، وتمي ري يكم ن ب ان اب وآ

ات ري، األبي ى الحري ستدرك عل ار ، وي ر بعض األخب ي ذآ هَب ف د أس ر ب، وق راجم وذآ عض الت
  . والتعريف ببعض األعالم

ة  رًة ومتنوع صادُره فكثي ا م وفيين   ، أم صريين والك ن الب رين م اء آثي ل آراء لعلم د نق وق
ل                      ، وغيرهم ذين نق سألة فمن ال د عرضه للم م عن ذآر آراءه ونقل عنهم ووازن بين أقوالهم فكان ي

ل     يبويه   )  هـ  ١٧٥ت  (عنهم الخلي سائي   ، ) هـ  ١٨٠ت(وس ة      ، )ـ ه  ١٨٩ت  (والك ن قتيب وثعلب واب
رد  اس المب و العب ـ٢٨٦ت(وأب ه ، ) ه ن خالوي ـ٣٧٠ت(واب ي )  ه ن جن ـ٣٩٢ت(، واب )...  ه

  .]١٠١[وغيرهم
ر شواهده من األشعار واألرجاز           ر           ، وآانت أآث نهم آثي از م دة وُرّج شعراء ع شهد ل فاست

ة                     ، عزة ر ورؤب ن زهي ر وآعب ب رزدق والمعري وجري ويرة والف ن ن تمم ب انوا   ف، واألعشى وم ك
 فكان ليثبت الرد على الحريري يأتي بأبيات        ]١٠٢[هؤالء لشعراء ليسوا أحيانًا ضمن فترة األحتجاج      

ره  ام وغي أبي تم ن العصر العباسي آ شعراء م ن العرب ل سموعة م ر ، ٍ م ي أآث ساهًال ف ان مت فك
ذه النزعة من      . مسائله التي ردَّ فيها على الحريري      ليم ان ه ري   ويرى الدآتور عبد الفتاح س ن ب  اب

ة                  ]١٠٣[تفتح على العربية بابًا ذا خطر       ين األمور اللغوي ريم في تبي رآن الك آٍي من الق شهد ب ، ، وآست
دًا            رًا ج ة آثي ات القرآني شهاده باآلي ريم       ، ]١٠٤[فكان است شهاده بأحاديث الرسول الك فضًال عن است

)o(] ١٠٥[        .  
  :  :   الجوزي الجوزيبنبن ذيل الدرة ال ذيل الدرة ال--٤٤

ا     ، النعرف عنه شيئاً   ال                 سوى م اجي في شرح درة الغواص فق شهاب الخف ه ال :  أشار إلي
  . ]١٠٦[»قال ابن الجوزي في ذيل الدرة«

  : :  تهذيب الخواص من درة الغواص تهذيب الخواص من درة الغواص--٥٥
ن منظور األنصاري                       ي ب ن عل ّرم ب ن مك ألف ابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد ب

درة ا      ]١٠٧[األفريقي المصري  ة ب ه هو     آتابًا آما يبدو من عنوانه أنَّ له عالق ذيب  (لغواص وآتاب ته
  ).الخواص من درة الغواص

). هـ ٧٠٢(آتبها سنة   ) ١٤٢٩(ولهذا الكتاب نسخة بخطه في مكتبة جامعة استانبول برقم          
م         ة رق دول العربي ة ال ة ) ٧١(ومنها أيضًا ميكرو فيلم في معهد المخطوطات التابع لجامع ع  . لغ وتق

ة     سين ورق ع وخم ي أرب ذه المخطوطة ف ذه . ]١٠٨[ه ا مصورة عن    وعن ه دو أنَّه سخة يب سخة ن  الن
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  .األولى في دار صدام للمخطوطات سابقًا وهي التي قد اعتمدت عليها في البحث
ه                    ال بدراسته وتحقيق د ن ق، ق اب محق الته أّن الكت زة في رس وذآر الدآتور محمد علي حم

ا وذآر أنَّ                  دروز في بريطاني سخة     درجة الدآتوراه محمد علي الحسيني من جامعة سانت ان ه ن  من
  . ٤ . ٣ H .    ٢٧٢(مطبوعة على اآللة الكاتبة في المكتبة المرآزية في جامعة بغداد تحت رقم 

T(]١٠٩[.  
  ::مقدمتهمقدمته

سليم       د والت سملة والحم د الب ذآر بع ه ف ي مقدمت ِه ف ن عمل دف م ور اله ن منظ دد اب د ح لق
والحمد . يم وبه نستعين  بسم اهللا الرحمن الرح   «: تصنيف الحريري للدرة ودواعيه، فقال في مقدمته      

ضيل،      صاحة والتف رب بالف سان الع ديل، ومخصص ل ف والتب ن التحري اء م سنة العلم ي ال هللا واق
ر     ى خي ادي إل د اله يدنا محم ى س سالم عل صالة وال سهيل، وال سير والت ى التي ه إل د بهدايت والمرش

د القاسم       أما بعد فإن ال    ... السبيل والتسهيل وعلى آله وأصحابه أولي الغرر والتحجيل        ا محم شيخ أب
وذآر عن جماعة من أهل       ) درة الغواص في أوهام الخواص    (صّنف آتاب   ) ;(بن علي الحريري    

درهم، وإن                           ه أوضح من ق وا ب ا، وأت ة في لحنهم فيه األدب أنهم وهموا في مواضع شارآوا العام
ه، وتحذير من يق                 وا في ا وقع تفهم   آان بينها، فأنف لهم فوضع هذا الكتاب للتنبيه على م ه وي ف علي

ه         معانيه غير أنه وضعه بغير تبويب، وترآه على غير ترتيب، فضاع فيه الُمطالع، واشتبهت علي
ا استعجم وسميته                   ى م ه عل ذيب  : (المطالع، وقد رتبته أنا على حروف المعجم ليسهل الكشف في ته

واص تكالن) الخواص من درة الغ ه ال ستعان وعلي اهللا الم اب... وب رك من الكت م أت ان ول ا آ  إال م
  .]١١٠[»تعليل لغة، وهي في الكتب المبسوطة أو حكاية ليست بهذا الغرض منوطة

  ::منهجهمنهجه
ه                         د رتب آتاب سان العرب، فق ه في ل ذي اتبع اتبع ابن منظور في آتابه هذا المنهج نفسه ال

  .ترتيبًا معجميًا على حروف الهجاء
ادة  زة بم دأ بحرف الهم دأ، خطأ، (فب رأ، بطأ، ب م بحرف... ب دب، ث رب، ت ادة ت اء بم  الب

  ).إلى أْن انتهى بحرف الها... توب، جنب، حسب، 
ل     روف المعت ى ح ك إل د ذل رق بع م تط ادة   ]١١١[ث ف بم رف األل دأ بح ا،  ( فب ا، أوا، بق اب

ة  ) ها، وا(إلى أْن انتهى بمادة  ...) حال، ثم تحدث عن أنواٍع من األلف منها الهوائية ثم انتهى بخاتم
  .الكتاب

داللي        ]١١٢[ث عن باب الفوائد   وبعد ذلك تحد   التطور ال د  .  فذآر بعض المسائل الخاصة ب وق
درة               رة التي توجد في ال رد        . حذف ابن منظور االستطرادات والحكايات الكثي ذا ال ه ه وتعدى عمل
  .]١١٣[على الحريري في آثير من المسائل التي عرض لها آالم عن هذا الموضع
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سم             أما شواهده فقد أآثر ابن منظور من االستشه        رك الق ا، وت سمًا منه اد باالشعار فنسب ق
  .وغيرهم... اآلخر واستشهد لشعراء عدة منهم عبيد بن األبرص، واألعشى، ومعن بن أوس
  .واستعان ببيان الصواب بآيات من القرآن الكريم، وببعض األحاديث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وهو وهو ::ز الدين أبي بكر األنصاري الفّوي     ز الدين أبي بكر األنصاري الفّوي      شرح للشيخ أبي عبد اهللا محمد بن الشيخ ع          شرح للشيخ أبي عبد اهللا محمد بن الشيخ ع         --  ٦٦



  ..]١١٤[شرح ممزوجشرح ممزوج
  
  :: بحر العّوام فيما أصاب فيه العوام بحر العّوام فيما أصاب فيه العوام--  ٧٧

ة من                  )بحر العّوام ( آتابه   ]١١٥[أّلف ابن الحنبلي   ام من أّلف في لحن العام ى أوه ؛ ليرد عل
ة المجمع العلمي العربي بدمشق                      وخي في مجل الذين سبقوه، والكتاب مطبوع نشره عز الدين التن

ا      ) ٢١٥ _ ١٦٥، ص   ١٣٩ _ ٨٥ص  (في المجلد الخامس عشر      ) م١٩٣٧ة  سن سخة اقتنته عن ن
نة         ة س سفرجالني، مكتوب دي ال شيخ حم ن ال شراء م ة بال صرية الظاهري ب الم  ١٠١١(دار الكت

  .]١١٦[)هـ
ّدوا بعض              «وُيعدُّ الكتاب ردًا على      أوهام من أّلف في لحن العامة، من الذين سبقوه حين ع

  .]١١٧[»ت لحنًا، وهي صواب، أو هي لغة من لغات العرباأللفاظ والكلما

  ::مقدمتهمقدمته
ام من أّلف في            ى أوه رد عل  حدد ابن الحنبلي في مقدمة الكتاب الهدف من تأليفه، وهو ال
د  ذآر بع ة من اللغات ف ًا وهو صواب أو لغ ه، حين رأوا بعض الكلمات لحن ة من قبل لحن العام

ي      «:البسملة والتحميد السبب من تأليفه فقال      ّن ل د َع سه دّرة غواص          ... ق ًا هو في نف أْن أضع تأليف
اس،                       ّوام الن ه من أغالط ع وبالنظر إلى َسَعفه خّواص مشتمًال على ما يعتقد الجاهل أو الناسي، أن
ا أصاب                     وليس في شيء من الغلط وال هو في نفس األمر من ذلك النمط، موسومًا ببحر العّوام فيم

 تأليفه، وتنضيده وترصيفه، فرط الحمية والغضب، وتوّفر العصبية         فيه العوام، والذي حملني على    
ديهم                    ا بأي ة، وم لهذا الجيل من العرب، وإن علك عواّمهم الكالم، علك اللجام، أو فّرت عنهم العربي
ا وأسرارها              منها سوى الرمام فرار السهام، أو آادت الفصاحة تعفو آثارها، والبالغة تخبو مزاياه

ّصة، واهللا              لوال شرذمة اآتسب   وا من علمي الفصاحة والبالغة حصَّة، وطائفة شربوا ما دفعوا به الُغ
  .]١١٨[»أسأل، وإن غيره لن ُيسأل، أن يصونني عن الخلل والزلل في حالتي القول والعمل

  ::منهجهمنهجه
وال   ى أق ك عل ي ذل د ف ل يعتم ًا، ب ة اعتباط الم العام إن المؤلف ال يصحح آ ه ف ا منهج أم

د              العلماء، فكان ابن ا    ة، فق لحنبلي عارفًا باللهجات العربية القديمة يرّجع إليها الكثير من آالم العام
  .]١١٩[تناول المؤلف عشرين ومئتي قول

ان من                         شام والصواب، فك ة ال أ في لغ ة مراتب الخط ه معرف ووّضح ابن الحنبلي في آتاب
ذه اللهجة         فوائد هذا الكتاب اطالعنا على لهجة بالد الشام الشمالية في القرن العاشر،            ر من ه  وآثي
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ي    ّي ف ا، وبعضها ح ب ودمشق وُقراهم ي حل ذا، ف اس ه وم الن ى ي سنة إل ى األل رًا عل زال دائ ال ي
  .]١٢٠[فلسطين

ر من األشعار            ي بكثي ن الحنبل شهد اب د است اب فق ا    ]١٢١[أما شواهد الكت سمًا منه ، إذ نسب ق
  .]١٢٢[وترك القسم اآلخر، واستشهد بآيات من القرآن الكريم

ري                  واعتمد ال  ن ب اب اب ا آت ددة منه ى مصادَر متع رد  (مؤلف في ردِّه على الحريري عل ال
، وأدب  )تهذيب الخواص من درة الغواص     (، وآتاب ابن منظور     )على الحريري في درة الغواص    

ب صحاح، الكات يط ، وال اموس المح ل ، والق فاء الغلي ب ، وش ى اللبي ب   ، ومغن ي اللبي رح مغن وش
  .التي يذآر مؤلفها أحيانًا وال يذآره أحيانًا أخرىوغيرها من الكتب ... للدماميني 
  :: الدّر الملتقط في تبيين الغلط الدّر الملتقط في تبيين الغلط--٨٨

ه    أ في د خطَّ واص، وق ي دّرة الغ ري ف ى الحري و ردٌّ عل اب وه ذا الكت ي ه ن الحنبل ف اب أّل
  .صاحب الدرة في بعض ما جاء في درته

رجَّح أنَّ منهجه      والكتاب مفقود فقد ذآره ابن الحنبلي  في مقدمته لكتاب عقد الخال            ص، ون
ّماه   ذي س د الخالص ال ن عق اب األول م ي الب ه ف ذ ب ذي أخ نهج ال و الم ه ه ا (في ي رّد بعض مم ف

  .]١٢٣[)حصله صاحب األصل فأصله
اب سهم               ه لكت د تحقيق ي عن ن الحنبل ات اب د ذآر مؤلف ضامن عن ولم يذآره الدآتور حاتم ال

  .]١٢٤[األلحاظ
  :: سهم األلحاظ في وهم األلفاظ سهم األلحاظ في وهم األلفاظ--٩٩

ا  ورد  ددة منه ماٍء متع اب تحت أس اظ  : (الكت م األلف ي وه اظ ف هام األلح م]١٢٥[)س : ، وباس
  ).سهم األلحاظ: (، وأيضًا]١٢٦[)سهل األلحاظ في وهم األلفاظ(

و    اب ه صحيح للكت م ال اظ    : (واالس م األلف ي وه اظ ف هم األلح وان    ) س ي عن اء ف ا ج آم
ي ي آتبت ف ف، والت ذ المؤل ن المال تلمي ا اب ي آتبه سع المخطوطة الت تين وت بع وس نة س ه س  حيات

  .]١٢٧[مائة
سهم األلحاظ في   : (وسمَّيُته«: وقد أشار ابن الحنبلي نفسه إلى اسم آتابه في مقدمته إذ قال          

  .]١٢٨[»، إذ آان صرف هذا الَسْهِم إلى طْرِف هذا الوهم)وهم األلفاظ
ال       ]١٢٩[والكتاب ذيل على درة الغواص للحريري      ُت  أحب«:  وقد نّص المؤّلف على ذلك فق ب

الى                    إذن اهللا تع ذيل، ووضعت ب أن أذّيله تذييًال، وأضم إلى استعارته المكنية مني تخييًال فشّمرت ال
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  .]١٣٠[»...هذا الّذيل
شره   وع، ن ات مطب اب من آتب التصحيح اللغوي وهو صغير الحجم في عشر ورق والكت

ه أربعة آتب في        الدآتور حاتم الضامن في مجلة المجمع العلمي العراقي، وطبع مّرة أخرى في آ               تاب
سخة تحتفظ        ، )والبن بري والبن الحنبلي والبن بالي     ، للخطابي(التصحيح اللغوي    وهذه النسخة عن ن

اهرة          ) ٢٧٤٦(بها مكتبة شهيد علي باستانبول تحت رقم         د المخطوطات بالق ومنها ميكروفيلم في معه
م    ت رق ة ) ١٥١(تح ة مج       . لغ ي مجل ِشرت ف اب ُن ة للكت سخة ثالث دت ن د وج ة   وق ة العربي ع اللغ م

ا                        . ]١٣١[األردني ردات التي تناوله ا بعض المف أن فيه سابقتين ب سختين ال سخة اختلفت عن الن وهذه الن
  .الحريري في درته، وافتقرت أيضًا إلى بعض المفردات التي حوتها مثيالتها من النسخ

  ::منهجهمنهجه
ة    ة اآلتي ه بالمقدم ي آتاب ن الحنبل دأ اب ات ا  «: يب وَّر مقام امن ن دك ي صابيح  نحم اء بم لبلغ

اني  ت المب واهر اللغى وبواقي صحاء بج سنة الف ن ال اني وزّي واهي ... المع ر ال ول الفقي د فيق ا بع أم
دًا    ي مول ن الحنبل راهيم ب ن إب د ب ي، محم صور الجل ى الق صور عل و المق ن ه ي، م ر الاله والحقي

ذهباً       ا احتج أهل األدب وطف        ... الربعي محتدًا، القادرّي مشربًا، الحنفي م ى         لم أدب إل ح نظر من ت
د القاسم                   : آتاب ي محم درة الغواص في أوهام الخواص، لألديب األصمعي واألريب األلمعي، اب

  . ]١٣٢[»...أحببُت أن أذيله تذييًال... بن علي الحريري الربعي، آسى في دار النعيم حريرًا
ة             د أورد المؤ   . فبدأ الكتاب بالسبحة ثم األنموذج وانتهى بالحديث عن البداي اب        وق ذا الكت لف في ه

ى                           ا، وأشار إل ة في ضبطها أو في معناه اظ التي تخطيء العام ثالثًا وثالثين ومئة لفظة من األلف
  .صوابها،معتمدًا في ذلك على الكتب والمعجمات

ى    ا عل ي معظمه دًا ف اظ معتم سرد األلف ان ي ل آ اء ب ى حروف الهج ه عل ب المؤلف آتاب م يرت ول
شير              . خرىالصحاح والقاموس المحيط وآتب أ     م ي ة أوًال ث د العام ا ُتْنَطق عن ذآر اللفظة آم فكان ي

  .إلى الصواب ذاآرًا الكتب التي اعتمد عليها في هذا التصحيح
الم،                «: وتنتهي النسخة بالعبارة اآلتية    ك الّع ام، بعون اهللا المل د اتفق األن وفي هذا المقام، ق

ق               والحمد هللا وحده، وصّلى اهللا تعالى على سيدنا ونبيَّن         راغ من تعلي ه وصحبه وافق الف د وآل ا محم
ع شهر ذي                اء راب ار الثالث هذا التأليف المبارك، منقوًال من خّط المؤلف شيخنا العالمة المحقق، نه
شهير                           د ال ن محم د ب اد أحم ه أضعف العب د آاتب ى ي ة عل الحجة الحرام، سنة سبٍع وستين وتسع مائ

  .]١٣٣[»ديه والمسلمين أجمعينبابن الُمّال الشافعي، عفا اهللا عنه وعن وال
ضامن فبلغت  اتم ال دآتور ح د أحصاها ال ز وق ن األشعار واألراجي واهده فكانت م ا ش أم

  .ثالثة وثالثين بيتًا
رة ى مصادَر آثي ي عل ن الحنبل د اب د اعتم ا. وق ان منه ارع، : فك اخر، الب ب، الف أدب الكات

اموس          الصحاح، الكلم والنوابغ، المعّرب التكملة والذيل والصلة،         اح، الق ب، شرح المفت ي اللبي مغن
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  .دون ذآر اسماء آتبهم)  هـ٧٤٥ت(ونقل عن ابن بري، والنووي، وأبي حّيان . المحيط
  :: عقد الخالص في نقد آالم الخواص عقد الخالص في نقد آالم الخواص--١٠١٠

ه                  ول ويضم إلي ّصل الق ه أن يف درة الغواص، أراد ب أّلف ابن الحنبلي آتابًا آخر له عالقة ب
وان           تدعيم ما وافق فيه الحريري في      ه تحت عن د الخالص في     : ( آتابه الدرة؛ لذلك صّنف آتاب عق

  ).نقد آالم الخواص
اة المؤلف        ) ٨ / ٢٧٤٦(ومنه نسخة خطية بمكتبة شهيد علي باستانبول رقم          ا في حي آتبه

ـ  ٩٦٣(سنة  ) أحمد بن المال محمد الشافعي   ( ا سنة       )  ه سخة بخط المؤلف آتبه ـ  ٩٥٨(عن ن )  ه
د ا روفيلم بمعه ا ميك رقم ومنه ة ب دول العربي ة ال ابع لجامع ة) ١٧٥(لمخطوطات الت ذه . لغ ع ه وتق

  .]١٣٤[ورقة) ٥٣(المخطوطة في 
ك             والكتاب رّد على درة الغواص إذ خطَّأ ابن الحنبلي صاحب الدرة في بعض ما جاء وذل

ه       ) الدّر الملتقط في تبيين الغلط    (في مؤلف مفقود سماه      ك ويضم إلي ول في ذل ّصل الق  ثم أراد أْن يف
  .]١٣٥[)عقد الخالص في نقد آالم الخواص(ما وافق الحريري فأّلف 

دآتور رمضان          اب، لكن ال ذا الكت ي ذآر ه وقد أغفلت المصادر التي ترجمت البن الحنبل
د       ]١٣٦[)بحر العوام، وسهم األلحاظ   (عبد التواب قد فصََّل القول فيه مع آتابيه          دآتور محم  وأشار ال

درة                 ، وعدَّه ا  ]١٣٧[ضاري إليه في آتابه    زة مع الكتب التي اهتمت بال ي حم د عل دآتور محم . ]١٣٨[ل
  .]٣٤[والكتاب محقق

  ::منهجهمنهجه
د آنت في      « : بدأ ابن الحنبلي آتابه بعد البسملة والتحميد بتبيين سبب تأليفه الكتاب قائالً            ق

م           ى شمس عل ه األَرُب إل ان ل غبر األزمان وسالف األوان التقطُت نبذًا يسيرًا، واستخرجت لمن آ
ب أآسيرًا من آتاب درة الغواص في أوهام الخواص، لألديب األصمعي، واألريب األلمعي،      األد

أبي محمٍد القاسم بن علي الحريري الربعي ُآِسَي في الجنة سندسًا وحريرًا، وأولي بعد االولى من                 
ط              ين الغل تقط في تبي درَّ المل ي اآلن والقلب من دم            . اهللا خيرًا آثيرًا، وسمّيته بال د عن ل يم   وق يم حم

ه                      ا التقطت الهموم مآلن أن اتعقب ما التقطُت، وأبسَط من الكالم ما إن بسطته لك انبسطت جاعًال م
  .في باببين، هما بمثابة آتابين

  .في ردَّ بعض مما حّصَله صاحب األصل فأّصله: الباب األول
اح النفوس    ضاّمًا إلى آليهما، لت   . في قبول شيٍء مما أجمله هناك أو فّصله       : الباب الثاني  رت

                                           
 .٢٩٣: لحن العامة والتطور اللغوي: ينظر] 134[
 .٣٥: جهود ابن الحنبلي اللغوية: ينظر] 135[
 .٣٠٠- ٢٩٣: لحن العامة والتطور اللغوي: ينظر] 136[
 .٢٢: حرآة التصحيح اللغوي في العصر الحديث: ينظر] 137[
  .١٣٩ - ١٣٨: يةالحريري وجهوده اللغوية والنحو: ينظر] 138[
ة    (قام بتحقيقه نهاد حسوبي صالح في ضمن رسالة ماجستير بعنوان   ] ٤[ ق آتاب جهود ابن الحنبلي الغوية مع تحقي

  ).عقد الخالص في نقد آالم الخواص
  .٤ - ٣: عقد الخالص في نقد آالم الخواص] ٥[
 



ا هو                             ة م دفاتر األدبي ّصٍل، ومن محط ال ع مف ّصل انف إليهما من ُمجمل الكتب اللغوية ما هو لمن ف
ا                    رُب عن مغِربه د ُيع لمن حّصَل أرفع محّصٍل من صحاِح جواهره هي آفاية للمتحفظ وفرائد فوائ

سي            ... المتلفظ ر ف ا       ناسجًا على منوال الحريري في ذلك ناهجًا في تحبير التعبي سميًا م سالك، م ح الم
  .]٥٤[»)...بعقد الخالص في نقد آالم الخواص(أّلفُته آأنه وليٌد أِلفُته 

ال في                          دما ق ي عن ن الحنبل ه اب نهج محدد وواضح، وّضحه مؤلف د الخالص م ولكتاب عق
  .]١٥[»...إّنه على منوال الحريري في درته، وقد جعله في بابين«: مقدمته

ا وافق              فكان القسم األول من الكتاب      يحوي ما خالف الحريري فيه، أما القسم الثاني فهو م
  .الحريري فيه

م                 رد ث ذآر ال ًا ي ان أحيان آان ابن الحنبلي يبدأ بعرض آالم الحريري ثم يعرض آراءه، فك
دعم                           ر من رأي ل ذآر أآث ان ي رد، وآ ذآر ال م ي رد ث يذآر صاحبه، وأحيانًا أخرى يذآر صاحب ال

  .يترك بعضها اآلخر دون ترجيحموقفه وآان يرجَّح بعضها و
د عرضه                    ان عن وقد يشرح قسمًا من األبيات التي يستشهد بها، ويستطرد في بعض األحي

  .للمسأله الواحدة، فيذآر مراتب الفصاحة عند تحدثه عن لفظ أو ترآيب ما
ويين            وال واآلراء عن النحويين واللغ رًا من األق ي آثي ن الحنبل أما مصادر الكتاب فنقل اب

ه واطالعه       بصري ين وآوفيين، ونقل عن المفسرين والمحدثين، فكانت مصادره آثيرة تنم عن علم
صادر   ذه الم ن ه ة،    (وم ذيب اللغ رة، ته ب، الجمه الس ثعل ب، مج اب، أدب الكات ميات الكت الهاش

ب        ي غري ة ف ة، النهاي ي العربي ّصل ف ّشاف، المف ة، الك اس البالغ م، أس صحاح، المحك سر، ال الف
ضرب، الحديث، التكمل شاف ال ة، ارت ذيب الخواص، شرح الكافي سهيل، ته صلة، الت ذيل وال ة وال

  ).وغيرها. …الجنى الداني، شرح بانت سعاد، مغني اللبيب، بحر العوام فيما أصاب فيه العوام، 
رآن                         ات من الق ة بآي ام النحوي ي في تثبيت األحك ن الحنبل شهد اب أما شواهد الكتاب فقد است

ا                    الكريم، آما احتج بالق    سمًا منه ا وخّرج ق م يطعن بواحدة منه شاذة، ول راءات ال راءات السبع والق
  .]٢١٣٩[على أنها من لغات العرب

ة      ) Μ(وأحاديث الصحابة   ) 7(واستشهد بكثير من أحاديث النبي      ات المختلف ذآر الرواي وي
  .للحديث أحيانًا

اد      واستشهد باألشعار واألرجاز التي قد نسب قسمًا منها، وترك القسم اآلخر،             د ذآر نه وق
ات   الف رواي ات تخ ذآر رواي ان ي ه آ ات بأن ات األبي ره لرواي د ذآ ة عن سألة مهم سوبي م ح

  .وآان أآثر شعره الذي استشهد به هو لمن يحتج بشعرهم. ]١٤٠[الدواوين
  :: ذيل الدرة ألحد العلماء في عصر الخفاجي ذيل الدرة ألحد العلماء في عصر الخفاجي--١١١١

ه         اجي في آتاب ا    (ذآر هذا الذيل الشهاب الخف د   شرح درة الغواص في أوه م الخواص عن
ال   سم، فق اقالء والسم ة والب ى الفاآه سبة إل سألة الن ن م ه ع اء  «: حديث بعض علم درة ل ل ال ي ذي ف
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  .]١٤١[»...العصر في آتب اللغة الفاآهاني الذي يبيع الفاآهة آما قال األنصاري
  :: شرح درة الغواص في أوهاِم الخّواص شرح درة الغواص في أوهاِم الخّواص--١٢١٢

ان          آان الخفاجي مؤِلفًا متمرَّسًا في وضع الشروح والح        ون فك ى المت ات عل واشي والتعليق
م                            ر اإلطالع مل ة، آثي اجي واسع الثقاف أليفّي، والخف ل الت ذا الحق ه في ه له تراث آبير ال ُيستهان ب

  .بعلوٍم آثيرٍة، مكنه طول باعه فيها وقوة عارضته أن يمدَّ القول في رده على الحريري
شر  ن ال شرح م ذا ال ان ه درة وآ ى ال رحًا عل اجي ش لُّ ألَّف الخف ا آ وافرت فيه ي ت وح الت

ّماه د س شروح وق ام الخواص: (مقومات ال ي أوه درة ) شرح درة الغواص ف ى ال ان شرحًا عل فك
  .]١٤٢[أعطى للتسمية معناها الكامل فوّضح آالم الحريري رادًا ناقدًا له

وقد ذآرنا هذا الكالم لنسوغ به ردنا على تشكيك الدآتور محمد علي حمزة الذي يرى فيه                
ين المقصود                 أن تسم  ية الشرح من باب التجوز واالتساع، ألنَّه نادرًا ما يشرح آالم الحريري أو يب

  .]١٤٣[منه على عادة صنيع الشّراح
يء عن خطة               شرح التي تنب ى الصفحات األول من ال اريء عل ولرد هذه التهمة نحيل الق

دأ       الشارح، فهو ال يترك الفاظ الحريري غفًال من الشرح والتعقيب إن دعت الض             ه ب دليل أنَّ رورة ب
ى                  ى عل ك ثن د ذل بشرح الفاظ العنوان فبّين معنى الدرة ثم الغواص ثم الربط بينهما في العنوان وبع

  .عبارة التحميد والتهليل
  

  ::مقدمتهمقدمته
ديحًا              داًء وم م ضّمنها إه شرح ث ذا ال بدأ مقدمة الشرح بتبيين قيمة الدرة، ودواعي تأليف ه

شرح  للسلطان مراد ثم ختمها بترجمة    ه ال ال . موجزة للحريري فبيَّن في مقدمته الهدف من تأليف : فق
ذآرت                        ... « ا صدف، وت ساد درة في جوفه سلف، وعرضه في سوق الك ى ال فلما رأيت طعنه عل

م                   إن العل قول الجاحظ من عاجل الضرر وآجل الحرمان، أن تغتر بما عندك فال تستثمره بالزيادة ف
د         ه ودرست                 قد يعرض له آفة النسيان، فما لم ي ذّآر ببعضه بعضًا نقلت من عقل ه وي زد في رس وي

ا دررًا   ضممُت إليه صدف، ف ن ال در م ز ال ى تميي سلف، إل صار لل اني االنت ده دع ا زن ه وخب معالم
  .]١٤٤[»...تصيرها عقدًا

  ::خاتمتهخاتمته
أما خاتمة الشرح فكانت خاتمًة موجزًة جدًا عبَّر فيها عن مخاطر ولوج ميدان التأليف في                

اجي                       النقد اللغو  ا الخف ة أراده ة لغوي شرح معرآ ذا ال سالم،فكان ه ه ب ي، ألّن َمْن يِلجه ال يخرج من
ة شرحه       ه ال        «: من هذه المقدمة، فقد قال في خاتم ارع األبطال وظن أن إن من دخل الحروب وق
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  .]١٤٥[»يصاب بشيء من الضرب والطعن ونحو ذلك فقد ظن ظنًا باطًال وسّماه عجزًا تجوزًا
ساهله              فكأنه أيضًا أراد   ري وت  أْن يعتذر للحريري أو لنفسه من حملته المتشددة على الحري

  . ليس أمرًا هينًاءفيما منع وقيد، وان المهمة صعبة والتخطي

  ::منهجهمنهجه
بس                         و يقت درة الغواص فه ارًا في شرحه ل ًا مخت ان منهج ادة فك أما منهجه في عرض الم

زه       لة تمي رة دون فاص شرحه مباش ا ب م يتبعه ري ث ارة الحري ّص    عب رض ن سه ع زم نف م يل ، ول
  .الحريري في المسألة الواحدة

ة                   شعرية والنثري رد في النصوص ال اظ التي ت . ]١٤٦[وامتاز الخفاجي بأنه آان يشرح األلف
ان                   ت، وآ ة البي ومن المميزات األخرى لمنهجه أنه آان ينسب البيت الشعري لقائله ويصحح رواي

  .]١٤٧[ه الحريرييورد أبياتًا أخرى مع البيت الشعري الذي يذآر
درة            رهم في ال ل في         . ]١٤٨[وآان الخفاجي يترجم لألعالم الذين يرد ذآ ٍس طوي وهو ذو نف

رأي أو            وة ال ين ق المناقشة واالستدالل، فكان يجمع للمسألة األقوال واآلراء ويوضح ما غمض ويب
شرح            . ضعفه ه ال اج إلي ش     . ]١٤٩[حتى أنَّه آان يستطرد أحيانًا بأآثر مّما يحت ه ي ان عمل به التحقيق   فك

  .إلى حٍد ما
ة                  شهد بنصوصه الكريم د است ٌر في شرحه فق صيٌب آبي ريم ن رآن الك أما شواهده فكان للق
ى                    اليب عل ه بعض األس د في أجازت شعرية وأعتم وببعض القراءات القرآنية، واستشهد باآلبيات ال

شريفة و              ة ال شهد باألحاديث النبوي واردة    أشعار المحدثين واستعمال علماء البالغة وأست ال ال باألمث
  .عن العرب

ام                          سألة وهي التي تحمل األرق ع عشرة م درة بلغت أرب سائل من ال وقد أغفل الخفاجي م
)١٥٠[)٢٢٢، ٢١٩، ٢١٨، ١٨٣، ١٧٧، ١٧٤، ١٠٣، ١٠٠، ٩٧، ٩١، ٨٨، ٧١، ٦٣، ٥٦[.  

ستطيع أن                           ا ن ى مصادره، ولكنن ارة إل ة إش ه أي اجي في مقدمت ذآر الخف م ي أما مصادره فل
  .]١٥١[ حاشية ابن بري آانت مصدرًا رئيسًا له في شرحه فاقتباسه منها آثير جدًانجزم بأن

اب                 ل آت ى عدد من الكتب مث اجي عل ة   (واعتمد الخف دّي   ) لحن العام ، ) هـ  ٣٧٩ت(للزبي
سيد البطليوسي                   ن ال ي، وشرح أدب الكاتب الب  ٥٢١ت  (وفصيح ثعلب، وشرح الفصيح للمرزوق

ون وشروح                 فضًال عن الكثير من المعجمات     ) هـ دواوين وآتب النحو في مت  األخرى وشروح ال
ا  درة هم ق بال ا تعّل ه ذآر مصدرين آخرين لهم ضًال عن أّن ون، ف ى المت دّرة(عل ل ال ل (، و)ذي ذي

اء العصر     ) الدرة بعض علم سجلهما أحد ممن ذآر الكتب التي اهتمت             . ل م ي ذان المصدران ل وه
  .بالدرة
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ّل حواشي               وشرح الخفاجي مع آلِّ ما يقال فيه، م        د حوى ج درة، فق ى ال َب عل ن أهم ما ُآِت
ةٍ   شرح هو     . ابن بري وابن ظفر، وما استقصاه الخفاجي من آتٍب لغويٍة ونحويٍة وأدبي ذا ال ان ه وآ

  .]١٥٢[المصدر الرئيس لشرح اآللوسي على الدرة
  :: آشف الطرة عن الغرة آشف الطرة عن الغرة--١٣١٣

اء   وامتد االهتمام بكتاب الدرة إلى العصر الحديث حيث بقي هذا ال         كتاب محط أنظار العلم
ي                        ن عل ود ب دين محم اء، شهاب ال و الثن ومحورًا للتأليف والدراسة عند المهتمين باللغة فقد أّلف أب

فكان أول عالم لغوي متبحر ظهر في العصر الحديث، وأول من ألف في               «]١٥٣[الحسيني اآللوسي 
  .]١٥٤[»التخطئة والتصويب في هذا العصر

لقد عنى أبو الثناء    «: ر إلى ذلك الدآتور محمد ضاري فقال      وقد عنى اآللوسي بالدرة وأشا    
ري       درة (عناية بالغة بكتاب الحري ّماه         ... ،)ال اب س د         (فاختصره في آت نظم دّرة الغواص في قالئ

اص، رائس المن ه ... ع ان آتاب واص (فك م دّرة الغ ذيب نظ ة األخالص بته م )غاي روف باس ، المع
  .]١٥٥[»)آشف الطّرة عن الغّرة(

اب                   ويبدو أن  ى آت درة ( آل من ينضم إلى حرآة التصحيح اللغوي البّد له من المرور عل
واص شهرة  ) الغ ر وال ن التغي ًا م ال حظ ال، ون ذا المج ي ه اب تخصص ف ه آت عة . ألنَّ د س ذا نج ل

  .االهتمام واضحة بهذا الكتاب على مدى العصور
ة   ]١٥٦[وآان من آتاب اآللوسي ثالث مخطوطات األولى في خزانة هاشم اآللوسي              والثاني

، والثالثة في مكتبة المتحف العراقي       ]١٥٧[) ب ٣٦ / ٥٩٩٨: (في مكتبة األوقاف ببغداد وتحت رقم     
  .]١٥٨[)١٠١٣: (ببغداد تحت رقم

نة  ة بدمشق س ة الحنفي ي المطبع شرح ف ذا ال ع ه ن ١٣٠١وُطِب ادر اب د الق ة عب ـ ، بعناي  ه
  .]١٥٩[الشيخ عمر نبهان

ان ّد بروآلم رة عن الغ (]١٦٠[وع د  )ّرةشرح الط درة وق ن ال يس م ات، ول رحًا للمقام ، ش
  .]١٦١[»أن هذا وهم منه«سبقني الدآتور محمد علي فذآر 

ذا الموضوع في                      وُعّد هذا الكتاب من أقدم آثار التصويب الحديث، ومن أشهر مراجع ه
  .]١٦٢[القديم والحديث

  ::منهجهمنهجه
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ذًا من                         ى نظام المعجم، متخ ه عل د اتجه في نهج اآللوسي في شرحه فق ذا الترتيب   أما م ه
طريقًا يبعد األلفاظ المدروسة من الخلط أو التداخل، وييسر للباحث الوقوف على بغيته منها موفرًا               

  .له وقته وجهده
اجي                      شرح الخف ى حروف المعجم ل دًا عل ًا جدي ه ترتيب وقد رأى الدآتور مصطفى جواد في

ه بالع                  ى سعة علم دل عل ادات، ت د          على الدرة، ونّوه بما ترد علية من زي ة وطول باعه في النق ربي
ه في                  «: اللغوي فقال  أول من ألف في وأما البحث اللغوي الخاص بالمفردات من معانيها األصلية ف

دادي             م البغ  ١٢١٧(أيام النهضة الحديثة السيد شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد اهللا اآللوسي ث
شرح        آشف الطرة عن الغرة، وهو ترتيب       : واسم تأليفه )  هـ ١٢٧٠_  جديد على حروف المعجم ل

وفى            اجي المصري المت د الخف ن محم درة الغواص في أوهام الخواص، تأليف شهاب الدين أحمد ب
د                  ١٠٦٩سنة   ة وطول باعه في النق  هـ ، وزيادات عليه تدل على سعة علم السيد اآللوسي بالعربي

  .]١٦٣[»اللغوي
ى ال    ادة عل ة زي سائل صرفية ونحوي ى م اب عل وى الكت د احت ةوق ار . مباحث اللغوي فأش

ة                ري في اللغ ى الحري وق عل ي         . محسن عبد الحميد إلى أَن اآللوسي يتف د عل دآتور محم د ردَّ ال وق
  .]١٦٤[على رأيه بأنه ذهب بعيدًا في قوله هذا

ة                 ة العلمي رجلين من الناحي ين ال ا      ، وأرى أنه ليس من المنصف أْن نوازن ب م يؤلف ا ل ألنهم
ة           ، آلخر آتابين َيْبعُد أحد هما عن ا       ة من مراحل اللغ ل مرحل الحريري مث ل ان اآللوسي جاء       ، ف ب

ه من تطورات                         ا في ل العصر الحديث بم ه يمث ري وجاء آتاب اب الحري ى آت ومن شأن    ، ُمعّقبًا عل
  . المتأخر أْن يدقَق ويمحص ويضيف ويشرح المسائل التي تناولها المتقدم

ري         اب الحري درة (لقد عنى اآللوسي بكت ى     ) ال درة         وأتجه إل شروح التي عنيت بال م ال ، أه
ال      ، الذي تعقب الحريري في أموٍر آثيرة     ، وهو شرح الخفاجي   ه فق ك في مقدمت ي  «: موضحًا ذل إّن

ري          ه الحري ة    ... ،طالما فلقت الصدف عن دّرة الغواص في أوهام الخواص لبديع زمان د بره م بع ث
داجي     الح لي شرح عّالمة المتأخرين الشهاب الخفاجي فكان لدي آالشهاب          ...  المضيء في الليل ال

تبحار                        اد واالس ه االعتم ا يحصل ب اء م صار، مع بق ابًال لالقتصار واالخت ... لكن رأيتُه آاألصل ق
  .]١٦٥[»وآان آال الكتابين رفيقي، في آلٍّ من محال إقامتي وطريقي

ذآر   ان ي ادة فك ي عرض الم ه ف ا طريقت وهم(أم ي  ) ال اء ف ذآر آراء العلم ه ب رد علي م ي ث
ان         المسأل ة الواحدة ويذآر الرأي الراجح فيها، معززًا ذلك باالستشهاد بآيات من القرآن الكريم إذ آ

  .استشهاده بالقرآن آثيرًا وبالحديث الشريف والشعر واألمثال
  .وآان اآللوسي أآثر إطالة في عرض المفردات واشمل تفصيًال في إطالة التحدث عنها

ا في          رة                 أما مصادره فلم يشر أَية إشارة له ى مصادر آثي د عل ه اعتم ك لكن ى ذل ه ال  مقدمت
  .يورَّدها عند عرضه للمسألة
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ة     ن قتيب رد واب راء واألخفش والمب يبويه والف نهم س ّدة م اء ع ذ اآللوسي عن علم د أخ وق
  .وغيرهم)...  هـ٣٧٠ت(واألزهري 
د                   --١٤١٤ دخيل والمول ّرب وال ة من المع د                    لّف الِقماط على تصحيح بعض ما استعملته العام دخيل والمول ّرب وال ة من المع  لّف الِقماط على تصحيح بعض ما استعملته العام

  :غالطغالطواألواأل
ه           وجي آتاب تعملته              (أّلف صّديق بن حسن خان القن ا اس ى تصحيح بعض م اط عل ّف الِقم ل

  .]١٦٦[)العامة من المعّرب والدخيل والمولد واألغالط
د وّزع                         وجي من بعض مصنفات التصحيح الحديث من النظام المعجمي فق اد القن وقد أف

ه أول      .  على نظام المعجم   أصحابها المادة على فصول، ثم رّتبوا المواد داخل آل فصل          َر أنَّ وقد ُذِآ
  .]١٦٧[من اتبع هذا المنهج في العصر الحديث

  ::منهجهمنهجه
ا       ل م ه بمث الكتاب يقع في مقدمة وثمانية فصول، ففي المقدمة ما يلفت النظر فقد افتتح آتاب

ات                 «: افتتح به الحريري آتابه فقال     لكوا بين سان العرب وس ون ل وا فن رًا ممن رآب ُت آثي إني رأي ف
ي     دين ف ابهوا المول م، وش اورة آالمه ي بعض مح ة ف د ضاهوا العام دن األدب، ق ي م ق ف الطري
مالحن أقالمهم مما يزري بقدرهم العلي، ويصم شرفهم البهي، فدعاني األنف إلى أْن أذب صابهم                

  .]١٦٨[»عن ذلك الشين، وأزيل عن قلبهم هذا الرين
ه            وأنُتقدت هذه المقدمة، ألنه أراد أْن تكون في أخط            ه ألن م يفعل ا ل ذا م اء أهل عصره وه
د       . أعاد الحديث في أخطاء الخاصة من القدماء ال المعاصرين         ٍف بالمول واحتوت مقدمته على تعري

ى           . والمعرب وما يناسب ذلك    ا تلخيص عل أليف، ومنه ا ت ويحتوي الكتاب على فصول ثمانية، منه
  :هذا النحو والفصول هي
  .بة والمولدة المفردةأوهام الكلمات المعّر: الفصل األول
  .أوهام المرآبات: الفصل الثاني
  .للحريري وشرحها للخفاجي) درة الغواص(اختصار / الفصل الثالث
  .أوهام رسوم الخط: الفصل الرابع

ل الفصيح   (للجواليقي، و  ) التكملة(اختصار  : الفصل الخامس  ل    ) ذي فاء الغلي دادي، وش للبغ
  .للسيوطي) المزهر(للخفاجي، وباب من 

  . التعريف والعامة تدخلها عليها) ال(األسماء التي ال تدخل عليها : لفصل السادسا
  .في الشهور التي تغلط فيها العامة استعماًال: الفصل السابع
  .في ذآر أيام اإلسبوع: الفصل الثامن

  .في ذآر دارات العرب: الخاتمة
عجم داخل الفصول     وقد وزع القنوجي مادته على هذه الفصول، ثم رتبها على حروف الم           
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  .المؤلفة من غير تدقيق ألصالتها وعدمها
ذا                       زم ه م يلت درة، ول ري في تلخيص ال أما الفصول الملخصة فقد التزم فيها ترتيب الحري

  .المنهج في سائر ما لخص
د ضاري دآتور محم ده ال د، فانتق اب للنق ذا الكت د تعرض ه ان يجب ]١٦٩[وق ه آ  ورأى أنَّ

ى ق اب عل سم الكت ه أْن يق ة : سمينعلي صول األربع دمج الف يص وأن ت أليف والتلخ األول، : الت
سادس صالن، وال دمج الف ردات، وي اب المف ي ب امن، ف سابع، والث اب : وال ي ب ث، والخامس ف الثال
  .الملخصات
  سمير الخواص في أوهام دّرة الغواصسمير الخواص في أوهام دّرة الغواص _  _ ١٥١٥

ف      ي النج اء ف ف الغط ة آل آاش ي مكتب ا ف رُت عليه ة عث م لمخطوط ذا االس وه
رف سبزواري   .األش وي ال راهيم العل ن إب دي ب د مه م محم ة بقل ذه المخطوط ت ه ام ،وُآِتَب و إم وه

سبزوار    ر ب امع الكبي ي الج ام ف و إم شهد الرضوي وه اريخ طوس أو الم ه ت ابًا ل وفي ش ي ت عراق
  .]١٧٠[ م١٣٤٨/١٩٢٩

  ::منهجهمنهجه
  .يبلغ عدد أوراقها ست أوراق تحتوي على خمس وعشرين مسألة

دًا في ردَّه             وآان العلوي في مسائله آ     ري معتم ى الحري ه رادًا عل وان مؤلف دو من عن ما يب
  .اللذين حددهما في المقدمة) الصحاح، والقاموس المحيط(هذا على ما ورد في معجمي 

ه      . وآان اسلوبه في ردَّه على الحريري مختصرًا أيضاً        : ومن المسائل التي تناولها في آتاب
راج، وأ   اير الخ توفى س اّج واس اير الح دم س ين،   ق واميم والطواس رأت الح صالة، وق ت ال زف وق

  .وغيرها من المسائل التي بّينا عددها سابقًا... وهّبت األرياح
ال           سملة، ق د الب ه، فبع ذا المؤلَّف في مقدمت ه    «: وبين سبب وضعه ه ى نعمائ د هللا عل الحم

ه وب                    ه وخلفائ ى المعصومين من عترت ه وعل ى أشرف أنبيائ ا    وآالئه والّصلوة والّسالم عل د فبينم ع
وّي                        ري اللغ دم الحري ا ق ى مواضع زّل فيه ه عل آنت أطالُع ذات يوم آتاب دّرة الغواص عثرت في

رب و  سان يع داد ل ة األج ة للغ ا خدم ه عليه ت أن أنب ضليع فرأي ث(ال ادي ) حي ان الفيروزآب آ
االت                          ى مق د ردودي عل ا عن ي بكالمهم م رأيت أن أدل ة وأجالئه اء الّلغ والجوهري من أشهر علم

  .]١٧١[»لحريريا
  

  
  الفصل األول
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ا        ي تناولته شروح الت ى ال ة وعل ة لغوي ن حرآ ه م ا أحدثت درة وم ى ال ا عل د أنَّ تعّرفن بع
 منهجها، آأنَّ من المفترض أنَّ أقف على معنى النقد اللغوي، ألآون              ُتبالتحليل واالختصار، وبين  

  .سأوضح معنى النقد لغةل تعريف النقد اللغوي بقد استوفيت مفردات العنوأنَّ بالتوضيح وق
افٌر              . يدّل على إبراز شيء وبروزه     ::والنقد لغة والنقد لغة  شُُّرُه، ح د في الحافر وهو تق ومن ذلك النَّق

دّرهم              : والنقد في الضرس  : متقّشر: َنِقٌد د ال ه، وَنْق ِه عن شُِّف ليط ك يكون بتك ك أنَّ   : تكسُّره، وذل وذل
ا    وهو تميز الد  ُيكَشف عن حاِلِه في جودته أو غير ذلك،          دٌ   ]١٧٢[رهم وإخراج الزيف منه ٌم َنْق . ودره

  .]١٧٣[جّيد، آأنَّه قد ُآِشف عن حاله فعلم واِزُن
وي د اللغ ويوالنق د اللغ ة  ::والنق اهرة األدبي م الظ ذي يالئ د ال و النق ة،   :  ه ن اللغ أتي م اهرة ت ذه الظ وه

ة ا األولي ام ومادته ا الخ ق بأداته ة العرب. ]١٧٤[الرتباطه الوثي د جأنَّب من جوأنَّب عناي ذا النق  وه
  .]١٧٥[بلغتهم ووسيلة من الوسائل التي اتخذوها لبيأنَّ سحرها، والحفاظ على سالمتها ونقائها

ادة حّب                     « ًا في زي ببًا مهم ة س ريم بالعربي رأنَّ الك زول الق وقد عرف العرب النقد، وآأنَّ ن
ر                م الق أنَّ والوقوف   العرب للغتهم، واشتداد حفاوتهم بها، ألنَّهم أدرآوا أنَّ العناية بها سبيلهم إلى فه

ايتهم        ا وعن دمتهم له ا، وخ راء فيه ة ال م تهم حقيق رب للغ بُّ الع أنَّ ح ازه، وآ ه وإعج ى دقائق عل
  . ]١٧٦[»بدرسها حقيقة أخرى

ى                   دليل عل وترجع معرفة العرب بالنقد اللغوي إلى مرحلة مبكرة من العصر الجاهلي وال
  : ذلك أمرأنَّ

م       مّثل درجة عالية من النضج    أنَّ الشعر الجاهلي الذي وصل إلينا ي      : األول أنَّ وهو ل واإلتق
  .يبلغ هذه الدرجة إّال بعد أنَّ تعاقبت عليه مراحل

ة التي                      : الثأنَّي ه اللهجات المتباين اد تظهر في شترآة وال تك ة م ه عملي أنَّ هذا الشعر تنتظم
أنَّوا ينحدر                   ًا آ ه جميع ى المرء أنَّ قائلي ة واحدة،      آأنَّت سائدة بين القبائل، حتى يخّيل إل ون من قبيل

  .]١٧٧[وليسوا من قبائل شّتى
ة         نَّوسأآتفي بهذا التوضيح المختصر، أل     ي سأوضح معنى النقد النحوي والصرفي في بداي

  .آل فصٍل منهما
ذا          و سائل الخاصة به دء بالحديث عن الم  في درة الغواص   ةوالموجود الموضوع  قبل الب

ذا           وشروحها آأنَّ من األفضل التعّرف على معنى الدال        ى، وه ى معن لة، ألنَّ اللغة وضعت لتدّل عل
  .المعنى يتغّير لتغّير متطلبات الحياة

  ::الداللة لغًةالداللة لغًة
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دّل َد ة مصدر َدلَّ ي ة ِدوالل ه ُدُلوِلُدوالل ال في ى، ويق تح أعل ة إّال أنَّ الف ب ةالل ضم، وقل  بال
  .]١٧٨[األلف واوًا آّلها بمعنًى واحد هو هدى وأرشد

وه من            : غويين فقالوا وقد فّرق بينهما بعض الل     ة بالكسر، جعل َدّالل، أي سمسار، بين الدِّالل
  .]١٧٩[الصناعات، ودليل من أدّلِة العلم بيِّن الدَّاللة بالفتح، إذا آأنَّ واضحًا

  : : الداللة اصطالحًاالداللة اصطالحًا
ذهن من                   «هي عالقة اللفظ بالمعنى،      ذا اللفظ في ال ه ه وَداللة أّي لفظ هي ما ينصرف إلي

ا أمر ال         معنًى مدرك أو محس    ة وَداللته ين الكلم تالزم ب ده        دب وس، وال ا يعتم ة، وهو م ه في اللغ من
  .]١٨٠ [»المتحّدث والسامع للوصول إلى الغرض من الكالم

 وهذا  ]١٨١[)الدال والمدلول (والداللة تقوم على شيئين مرتبطين ارتباطًا ال أنَّفصام له، هما           
ى و     و المعن دماء ه ه الق ّدث عن يء تح ى ش ود إل الم يق و  الك ى ه وا أنَّ المعن ى إذ بين ى المعن : معن

  .]١٨٢[»المفهوم من ظاهر اللفظ الذي تصل إليه بغير واسطة«
و   ى ه ى المعن ًى        «ومعن ى معن ى إل ك المعن ك ذل ضي ب م يف ى ث ظ معن ن اللف ل م أنَّ تعق

  .]١٨٣[»آخر
أنَّ فداللة أّي لفظ من األلفاظ على معناه المحّدد له، ترتبط فيما يوحيه هذا اللفظ في اإلذه               «

ذهني                   من أنَّصراف وتبادر إلى مشّخصاته الخارجية، أنَّ آأنَّ عينًا، أو ما يرمز إليه في التصور ال
أنَّ آأنَّ معنًى، بحيث يكسبه هذا وذاك داللته عند التطبيق الخارجي الذي ال يلتبس بمفهوم آخر في                 

  .]١٨٤[»اإلدراك حتى يعود رمزًا له، أو عالمة تشير إليه
ة                   والقدماء اهتمّ  م الدالل رة عن مباحث عل ة مبك وا بهذه الناحية، إذ نجد عندهم أعماًال لغوي

أليف في الوجوه                          رأنَّ، والت ريم والحديث عن مجاز الق رأنَّ الك مثل تسجيل معأنَّي الغريب في الق
صحف    بط الم ى ض اظ، وحت ات األلف وعية ومعجم ات الموض رأنَّ، والمعجم ي الق ائر ف والنظ

ؤدي                  الشريف بالشكل ُيعدُّ     ّم ي ة ومن ث ة الكلم عمًال دالليًا، ألنَّ تغيير الضبط يؤدي إلى تغيير وظيف
  .]١٨٥[إلى تغّير المعنى

ا                          ّدوا م ة وع ّددوه بأمكن ن، وح ى زم م قصروه عل شروط فه أنَّ مشروطًا ب ذا آ وعملهم ه
ة رافضين آل                      ة القديم سكوا بالدالل خرج من القياس بعد عصور االحتجاج ضربًا من اللحن، فتم
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ة                   تغّي ى سالمة اللغ دافع الحرص عل ك ب د ذل ى حدث بع ك          . ]١٨٦[ر في المعن يًال مع تل ا نقف قل وهن
  .المعايير التي وضعوها

سأنَّ         َذ الل نهم ُأِخ دي، وع م اْقُت ة وبه ة العربي نهم اللغ ت ع ذين نقل ا أنَّ ال ارابي يخبرن فالف
م     ثم من سّكأنَّ البراري      «قال  العربي من قبائل العرب هم قيس، وتميم، ف        َمن ِآأنَّ في اوسط بالده

َذْيل، ف                            ّم ُه ّي ث د وَط يم وأَس يس وَتم م َق ّادا، وه ا وأنَّقي دهم إذعأنَّ اء وأبع شًا وجف أنَّ ومن اشّدهم توّح
  .]١٨٧[»ُمعَظم َمن ُنقل عنه لسأنَّ العربهؤالء هم 

صّح                       نهم من ي شعراء فم ات لل ة اتخذت شكل طبق ويقيم البغدادي في الخزأنَّة حدودًا زمني
ى    اال شعراء عل اء ال ّسم العلم د ق عره، فق ي ش ك ف دارس ذل سوغ لل ن ال ي نهم م شعره وم شهاد ب ست

  :طبقات
  .ىالشعراء الجاهليون، وهم قبل اإلسالم آامرئ القيس واألعش: األولى
  .المخضرمون، وهم الذين أدرآوا الجاهلية واإلسالم آلبيد وحّسأنَّ: والثأنَّية
م     : والثالثة ال له ّدمون، ويق ر              المتق أنَّوا في صدر اإلسالم آجري ذين آ م ال  اإلسالميون وه

  .والفرزدق
  .المولدون، ويقال لهم المحدثون: الرابعة

ًا، أم  « شعرهما إجماع شهد ب ة يست األولى والثأنَّي شهاد اف ّحة االست صحيح ص ة ف  الثالث
رزد           ون الف صري يلحِّن سن الب ضرمي، والح الء، والح ن الع رو ب و عم أنَّ أب د آ ا، وق ق بكالمه

  .]١٨٨[»والكميت وذا الرمة وأضرابهم أّما الرابعة فالصحيح أنَّه ال يستشهد بكالمها مطلقًا
  .]١٨٩[»ختم الشعراء بابن هرمة«: ونقل ثعلب عن األصمعي

ولكّني أرى رأي   .  المحدثين يرون أنَّ هذه األحكام التي وضعوها غير علمية         ويرى بعض 
ايز الدا   دآتور ف ى الصحة   وأجده ة ي ال ة الفصحى ـ         «:  أقرب إل ويم العربي ين في تق ذين القطب أنَّ ه

اء      ل أنَّ العلم ّدثين، ب صّور بعض المح ا يت ر علمي آم تحّكم غي ين ل سا ممّثل أنَّ ـ لي أنَّ والزم المك
ى       سون أنَّق م يلتم ذا فه تهم، ول ى للغ صورة المثل دوين ال ى ت وا إل ة تطّلع درس العربي لين ل المؤّص

ي تُ       ا                    البيئات وينصُّون على إطار زمن ى أنَّ آل م م ال يقصدون إل شعراء وه ة ال ه عربي رتضى في
ة      ن العربي ًا م ًا عالي صحى نمط ت الف ديمًا آأنَّ وهري، فق شكل ج ضوه ب ا ارت الٌف لم ك مخ دا ذل ع

  .]١٩٠[»... األدبيحيزتصونه الهيئة االجتماعية العامة في المحافل واألسواق وال
ذه  ة الفصحى هو الهدف من آل ه ى العربي اظ عل دماء، فالحف ي وضعها الق ايير الت المع

ي العربي في العصر الجاهلي                      راث األدب ة في نصوص الت وهي  . والعربية الفصحى هي المتمّثل
  .]١٩١[ في األعمال األدبيةعملةاللغة المستايضًا التي نزل القرأنَّ الكريم بها، وهي 
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ة، والتي اصطنعت ف           «والعربية الفصحى هي     ة النموذجي ي األمور   اللغة المشترآة األدبي
  .]١٩٢[»الجدية

ذلك             و مجال استعمال الفصحى المشترآة هو األدب في صورته الشعرية وفي خطابته، وآ
  .فيما يروى من أخبار العرب واللقاءات  في المحافل والمنتديات

ا وضع       )الفصحى (والمعلقات التي وصلت إلينا مّثلت المرحلة الناضجة للعربية          ، فمن هن
  .ها خطر التشتت والتفّرق إلى ألسنة عّدةلمعيار الصوابي ليدفع عنا

ع       ) الفصحى(باللغة العربية المشترآة    الكريم  عد نزول القرأنَّ    بو د رف فهذا الحدث العظيم ق
دة،           ة المعتم أنَّ اللغ هذه اللغة إلى مصاف القدسية التي تستدعي المحافظة على قدر جوهري من آي

  . فنشر الرسالة اإلسالمية يقترن بلغتها
شوء        ومن أجل  ى ن سلمين أّدى إل ز جموع الم  هذا األنَّتشار ودخول األقوام المتعّددة في حيِّ

ة                  ات العلمي ز المؤلف اللحن ولهذا السبب وضعوا مقاييس للصواب والخطأ وعند دخول اللغة في حي
ى              ة األول واالحتجاج  . أخذ مصطلح االحتجاج يشيع ويتبلور مع النهضة العلمية في القرون الهجري

ليم          إثبا«هو   ي فصيح س ت صّحة قاعدة أو استعمال آلمة أو ترآيب بدليل نقلي صّح سنده إلى عرب
  .]١٩٣[»السليقة

  .وآما ذآرنا قبل قليل العصور التي حّددها العلماء القدماء لالحتجاج
تنبطت في عصور                       اييرهم التي اس سون األداء اللغوي بمع ون العرب يقي أنَّ اللغوي وقد آ

  .ألحكام لتبرز التوافق والتنافر والخطأ والصواباالحتجاج، ومن ثّم تصدر ا
ة           م هيمن عليه  نَّوهناك مجاأل  ا المعيار ولهما صلة جوهرية باألداء اللغوي بصورته العاّم

  .والفّنية هما اللحن اللغوي في تاريخ العربية، والنقد األدبي والمعيار اللغوي
الفة       ومشكلة الخطأ في اللغة قديمًا آأنَّت تعاَلج على أساس ا          ة س . القتصار على حدود زمني

  .]١٩٤[ويرغب بعض الدارسين في تحقيق جديد يبتعد باألبحاث عن ذاك التحّيز للقاعدة
  :وهذا الرأي يقودنا إلى نقطتين في البحث اللغوي

  .]١٩٥[مسألة التقعيد والمعيار والمقابلة ويسّميه بعضهم المنهج الوصفي: األولى
ة ّد رآ   : الثأنَّي ي تع ن، وه ي اللح أنَّ   ه ن أرآ ًا م ة(ن ة    ) الدالل ة اللغوي اة العربي ي الحي      ف

ناو و: لّلح صيغ أو       «ه ي ال وات أو ف ي األص صحى ف ة الف ة العربي ة،  مخالف ب الجمل ي ترآي   ف
ة من         . وحرآات اإلعراب، أو في داللة األلفاظ  ه آل من أّلف في لحن العاّم وهذا هو ما آأنَّ يعني

   .]١٩٦[»القدامى والمحدثين
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ال                والتعريف   ليم إذ ق اح س د الفت  «هو   : المختصر الدقيق للحن هو ما عرفه به الدآتور عب
  .]١٩٧[»الخطأ في االداء اللغوي

سابها    ا أي اآت ة وعرفّيته ة اللغوي ة الدالل وم اجتماعي رب مفه اء الع دى العلم تقّر ل د اس وق
ي ا            ن جن د عّرف اب ا   وحرآتها وفاعليتها يفضل االصطالح بين ابناء المجتمع اللغوي وق ة بأنَّه للغ

  .]١٩٨[»أصوات يعبَّر بها آّل قوم عن أغراضهم«
ة                        ة، ودالل ة نحوي ة صرفية، ودالل ة، ودالل ة معجمي ا دالل واٍع، منه ى أنَّ والداللة تكون عل

ّور ة تتط ذه الدالل ياقية، وه ي  . س ا ه ا عرفن ة آم صوت ألنَّ اللغ ع ال دأ م در أنَّ أب ن األج أنَّ م : فك
  .]١٩٩[»ذهأنَّ أفراد الجماعة اللغويةأي نظام من رموز صوتية مخزونة ف«

وهذه الرموز تربط المتكّلم بالمستمع بالمظهر المسموع للكالم وهو الصوت اللغوي، فال               
ه                      ة حاجات ى تلبي ا المجتمع عل ستعين به قيمة لألصوات والكلمات والصيغ ما لم تفد رموزًا معّينة ي

  .]٢٠٠[وضروراته
و   وي ه صوت اللغ صُدر ب «وال معيٌّ ي ٌر س ضاء   أث سّماة أع ضاء الم ك األع ن تل إرادة ع

  .]٢٠١[»النطق
از            واء، وجه ل وهو اله وليتّم تكوين األثر السمعي البّد من توافر جهاز للنطق، ووسط ناق

  .]٢٠٢[عصبي للسيطرة على عمليتي النطق والسمع إلتمام دائرة الكالم
عرَف « القدم إذ    وألهمية أصوات اللغة في الدراسة اللغوية، نالت اهتمام دارسي اللغة منذ          

ل من خصائصه               ر قلي ه وغي ه،    ... العلماُء العرب الصوت اللغوي وطبيَعت ة حصوله وقوأنَّين وآيفّي
  .]٢٠٣[»وجهاز النطق عند األنَّسأنَّ

دلول              فنجد في آتاب سيبويه    ين اللفظ والم ين الصوت والمعنى أو ب ا ب ربط فيه إذ عبارة ي
ول اٍل واح   «: يق ى مث اءت عل ي ج صادر الت ن الم ك وم أنَّي قول ضاربت المع ين ت زوأنَّ : د، ح الن

  .]٢٠٤[»...والنقزأنَّ والقفزأنَّ وأنَّما هذه األشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع
سألة               وآأنَّ ابن جني أآثر اللغويين المتحّمسين لفكرة الصلة بين اللفظ والمدلول إذ بسط الم

سًا             عقد ل  إذوأخذ على عاتقه تصنيفها وتفصيل دقائقها        ه الخصائص متلّم ة في آتاب ها فصوًال أربع
  .هذه الصلة
سَّوُت سمين       ُمق ى ق صه عل صوت وخصائ ة ال اس طبيع ى أس ة عل وات اللغوي  ]٢٠٥[: األص

ائت( امت وص ذين    )ص سمية ه ي ت دثون ف دماء والمح ة الق ة العربي اء اللغ ف علم د اختل ، وق
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صوائت      . ]٢٠٦[القسمين ة        م وقد تميزت ال زات من الناحي ة       ن الصوامت بمي  العضوية، ومن الناحي
  .]٢٠٧[السمعية

بعض                  ة بعضها ب أثر األصوات اللغوي تتغّير مخارج بعض األصوات، أو صفاتها بسبب ت
  .وقد يحصل بينها إبدال. عند النطق بها

  

  .. اإلبدال في األصوات الساآنة اإلبدال في األصوات الساآنة--١١
ره      : حّد البدل «):  هـ ٤٥٨ت   (هقال ابن سيد   أنَّ غي شيء مك دال     ]٢٠٨[»وضع ال ، أي أنَّ اإلب

  .]٢٠٩[جعل حرف مكأنَّ حرٍف غيره لغير اإلدغام
واٌل وآراٌء                        ا أق ه فيه أنَّ ل د، وآ ن أحم ل ب ا الخلي واإلبدال من الظواهر اللغوية التي الحظه

  .]٢١٠[ُرويت عنه
ًا،       ه                 «وسّماه أغلب القدماء قلب سّكيت آتاب ن ال سمية اب ك في ت ا يكون ذل القلب  (وأوضح م

دال دال وح )واإلب ا اإلب د بهم و يري اهرة  . ده، وه ذه الظ ى ه دال عل ق مصطلح اإلب ن أطل وأول م
ارب                ]٢١٢[»]٢١١ [الفراء ة تق ة أو المتبادل ،وأنَّفرد بتسميته بالتعاقب، واشترط في األصوات المتعاقب

  .]٢١٣[»إذا تقارب الحرفأنَّ في المخرج تعاقبا في اللغات«: المخارج، فقال
  .]٢١٤[»ا هو فيما تقارب منهاأنَّ أصل القلب في الحروف أنَّم«: وقال ابن جني في ذلك

اء                 وقد ورد اإلبدال على ألسنة العرب، وأرادوا به إقامة صوت مكأنَّ صوٍت آخر مع اإلبق
ة               على أصوات الكلمة األخرى، وأخذوا يلتمسون الشواهد على تماثل المعنى بين الصورتين المبدل

ا ة منه دون . ]٢١٥[والمبدل روف وإقام «ويؤآ دال الح رب إب نن الع ن س ام بعض أنَّ م ضها مق ة بع
  .]٢١٦[»ويقولون مدَحُه ومَدهه، وفرس رفلٌّ ورفن، وهو آثير مشهور قد ألف فيه العلماء

ب ا الطي أنَّ أب رب، ف نن الع ن س ّنة م دال س ّد اإلب د ع ارس ق ن ف أنَّ اب وي  وإذا آ اللغ
اً                    )هـ٣٥١ت( ة لفظ ا هي لغات مختلف   يرى أنَّ العرب لم تتقصد إبدال حرف من حرٍف آخر، وأنَّم

ا ال                     ى أنَّهم ى واحد حت ين لمعن أنَّ في لغت ارب اللفظت أنَّ تتق ة، ب أنَّ متفق ى مع دّل عل لقبائل مختلفة ي
ا                             سين، وأنَّم رة بال رة وم صاد م ة الواحدة بال تكّلم القبيل ذا ال ت ى ه يختلفأنَّ إّال في حرف واحد، عل

  .]٢١٧[يقول هذا قوم، وذاك قوم آخرون
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ين               وقد اختلف علماء اللغة في تفسير        ا ال تحدث إّال ب ى أنَّه هذه الظاهرة فمنهم من ذهب إل
يبويه  نهم س رج وم ة المخ راء]٢١٨[األصوات المتقارب رد]٢١٩[، والف ي]٢٢٠[، والمب ن جن ، ]٢٢١[، واب

دل            صوت المب ين ال وتيٍة ب ٍة ص ن عالق د م رون أنَّ ال ب ذا إذ ي م ه ي رأيه دثون ف م المح ووافقه
  .]٢٢٢[والصوت المبدل منه

دال     ]٢٢٣[اإلبدال ال يحدث بين األصوات المتقاربة فقط      وذهب قسٌم إلى أنَّ      ، ولذلك آأنَّ اإلب
  ]٢٢٤[:اللغوي من حيث الوضع نوعين

ة، نحو        أنَّ مّتفق ي  (األول منه أنَّ يكون لغات مختلفة لمع ي وأللن زة،    ) لعلن ين هم بنطق الع
ا ي              ذا   فال تشترك العرب في نطق الصورتين قصدًا منها إلبدال حرف من حرٍف آخر، وأنَّم نطق ه

  .قوم وذاك آخرون
والنوع الثأنَّي هو أنَّ يكون الوضع متعّددًا في لغة القبيلة الواحدة، فتصبح آل صورة ذات         

  . مثل أربد وأرمدمعنى ال يصح استعمالها بدًال من األخرى
ا                   ى أنَّه وذهب بعض الباحثين إلى أنَّ الكلمات التي ُفّسرت على أنَّها من اإلبدال تارًة أو عل

ين والمعنى                  من   ة ذات الصورتين أو النطق اللهجات تارًة ُأخرى هي نتيجة للتطور الصوتي فالكلم
ضًا                      ا، ويجب أي رٌع متطوٌر عنه الواحد، البّد أنَّ تكون إحدى الصورتين هي األصل، واألخرى ف

  .]٢٢٥[أنَّ نلحظ العالقة بين الحرف المبدل والمبدل منه
ين          أنَّ لي أنَّ أستعرض ما في الدرة من نق         ٍد لغويٍّ مفتتحًة النقد اللغوي بما يتعّلق باإلبدال ب

  . أصغُر وحدة في الكلمةت الصوجعلاألصوات ب
  ::، وذآر مسائل لهذا النوع، وذآر مسائل لهذا النوع أبدال الطاء داال أبدال الطاء داال--أأ

راٌ                 أنَّ دائ ا آ  عني الحريري بهذا النمط من التطور الذي عرض لبعض المفردات فسجل م
ا     وعلى األلسنة واألقالم في عصره من آلمات           ر مواقعه ًأ فاحشاً       ، قعت غي ري خط دها الحري ، فع

ه وتن        ، الأآلمه قطُّ «: ألنَّ المعنى قد اختلف فيها فقال      أ لتعارض معأنَّي قض الكالم  امن أفحش الخط
  .)١(»فيه

أنَّ  ) َقط(ألنَّ العرب استعملت لفظة     ، معتمدًا في ذلك على ما استعملته العرب       ، فيما مضى من الزم
د (آما تستعمل لفظة      ه     ) ًااب ستقبل من ا ي ه قط     )٢(فيم ولهم ماآلَّمت ا أنَّقطع من    :  والمعنى في ق أي فيم

  .أي قطع طرفه، ألنَّها من قططت الشئ ومنه قط القلم، عمري
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ال           ونقل الحريري خبرًا عن الوزير علي بن عيسى عندما رأى آاتبًا يبري بمجلسه قلمًا فق
  .    )٣(مالك في مجلسي اال القط فقط: له

   .)٤(»وإذا اعترض قطَّ ، أنَّه آأنَّ إذا اعتلى َقّد«)  (ثر من شجاعة األمام علي  ومما يؤ
ّد والقط      ًا هناك فرق  أنَّفهذا الكالم يدلنا على      ين الق رق         .  ب ذا الف ري ه ين الحري د ب رآه  ، وق ف

طَّ (فمن حيث األعراب       ، يكون مرة بالمعنى وأخرى باإلعراب     ضم          ) ق ى ال ي عل شددة اسم مبن الم
ا من حيث      . فهي اسم مبني على السكون مثل قد      ) قطْْ(أما المخففة منها الساآنة     ،  ومنذ مثل حيث  أم

   .)٥()َحْسب(المعنى فكالهما قد اشترآا بمعنى واحد هو 
ول              عالمة هي نون وتسمّ   ) قط(وتدخل على    تكلم آق دخلها مع ضمير الم اد وت ون العم ى ن

  :الراجز
  امتأل الحوض وقال قطني

رى     ري  ب يأتي ابن    ثّم ي       ) قط ( اعراب    أنَّمخالفًا الحريري في ا اسم مبن ى أنَّه التخفيف عل ب
ى    ا فأصبح بمعن ر معناه د غي سكون ق ى ال ين(عل ى  ) ح أنَّ بمعن د آ ري) حسب(وق د الحري ، عن

   .)٦( هذه المسألة ليست من أوهام العوام فضًال عن الخواصأنَّوالخطأ اآلخر 
ا           أنَّهايه  ويؤيد ابن الحنبلي رأي الحريري الذي يرى ف        أنَّ آم  تستعمل فيما مضى من الزم

النفي      «:   فيقول ابن هشام فيما يستقبل منه بقول     ) ابدًا(تستعمل   ، أنَّها ألستغراق ما مضى وتختص ب
فقد جاء في الحديث     ، باختصاصها بالنفي نظراً  : اال أنَّ في قوله   ، ال افعله قط لحن   : وأنَّ قول العامة  
ر من          :  صاحب التقريب قال، دون نفي ، أآثر ما آنا قط    ى آثي ا خفي عل شواهد وهو مم ال في ال ق

   .)١٢(»النحويين وله نظائر 
ا           ) قط(وضرب ابن الحنبلي أمثلًة تكون فيها        ا مضى من العمر ومنه ى فيم ا جاء    : بمعن م

ابر     في غريب الحديث     في الفائق    أنَّطلق أوسع جمل       ب مل   جفضرب عجز ال    : في حديث ج سوط ف
أطول صالة صليتها    : اموس نقًال عن مواضع من البخاري في الكسوف            وجاء في الق  ، آبته قط ر

   .)٢٣(قط وأثبته ابن مالك في الشواهد
ا                     ًا مخالف ًارأي ويعرض الخفاجي  ل في قط أنَّه رأي القائ ك ال ذآر ذل د أنَّ ي اة بع ة النح :   لعام

أخوذ من القط وه        « ا أ      وظرف زمأنَّ ما مضى م ه فيم ه قط مارأيت ى مارأيت نَّقطع من    القطع فمعن
ه اال الماضي     ل في الوا وال يعم ري ق و . )٣٤(»عم اس  ردفي الم الن ي آ ه ف الم  «،  مايخالف ي آ وف
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ك اإلخالص الحادث    . )٤٥(ٌدِصتَ ْقم مُُّهْنمِ َف في تفسير قوله تعالى    ) هـ ٥٣٨ت   (الزمخشري أنَّ ذل
  .)٥٦ (»عند الخوف اليبقى ألحد قط فاعمل اليبقى وهوفعل مضارع

ة      ، ظرفًا والعامل فيه غير الفعل الماضي       ) قط(حيأنَّ لفظة    وواستعمل اب  ا مبني وتكون فيه
   .)٦١(على الضم تشبيهًا لها بقبل وبعد

) قطط(إذ أورد رأي الكسائي بأنَّ أصلها من        ، وعرض الخفاجي آراء متعددة لعلماء النحو     
  .نفيجعل حرآة الحرف األول على الحرف الثأنَّي وأنَّها ال تستعمل اال بعد الب

ك  ن مال ـ٦٧٢ت (ورأى اب ي    ) ه اوقع ف ى م ه عل ي قياس دًا ف ات معتم ي االثب رد ف ا ت أنَّه
  .)١٢(»أآثر ماآنا قط )7(قصرنا الصالة في السفر مع النبي «: الحديث في قوله

ه     ل في ه القائ ين رأي رض يب ك الع د ذل م بع ت أوًال«: ث الكي   : قل ال الم د ق ك فق سلم  ذل ألنَّ
سبوقه  ر م ط غي تعمال ق ا خاس النفي مم ىب ائر ف ه نظ ه ول ي الحديث بدون اء ف د ج اة وق ى النح  عل

اً ، أنَّها بمعنى أبدًا على سبيل المجاز      : وثأنَّيًا ال  : وثالث ا من      أنَّ يق ق بمحذوف منفي أي وماآن ه متعل
   .)٢٣(»... ذلك قط 
ولهم   أنَّ )هـ ٥٦٠ت  ( اللخمي  يرى ابن هشام   و ه قط  ( ق ن     ) ماأفعل ه اب ى آالم لحن وردَّ عل

ذا            أنَّ خرجًا اياه على باب المجاز إذا       مماعة في شرحه    ج ه وه ا وضع ل ر م ه استعمل اللفظ في غي
   .)٣٤(ورأى أنَّ جعله من اللحن عجيب إذ الخلل في اعرابه. ليس لحنًا

رة         ه              (ويرد الخفاجي على هذه العبارة األخي ل في اعراب ه من اللحن عجيب إذ الخل ) جعل
ق              بأنَّه ليس بشئ ألنَّه في اعتق      د في المطل إذا استعمل   « .اده من المجاز المرسل من استعمال المقي

ل مخصوص   ي مح ًا ف رب لفظ ـ الع ط(آ رة   ) ق اًال منك ة ح ي الماضي وآاف د نف ى يفأو بع  معن
وعلى تقدير الجواز فهل يكون  ، فهل مخالفتهم في ذلك جائزة أم ال    ... مخصوص آالغزالة للشمس    

ر من آالمهم وتخطئة من خالفهم أنَّه غير جائز فأنَّ قيل بجوازه      قلت الذي يظه  ... حقيقة أو مجازًا    
ا            ة ونحوه ي آاف ر ف ه اليظه ق اال أنَّ ي المطل د ف تعمال المقي ن اس ل م از مرس ه مج اهر أنَّ فالظ
أنَّ       ي مك ه ف ع مثل ا وأنَّ واق ر اعرابه ا يتغي ر وأنَّم ا اليتغي أنَّ معناه صرف ف ي التت الظروف الت آ

  .)١٤(»التقصير
ّد ال ه وع ي آتاب اجي ف دنيا(خف اة ال رة الحي ا وزه ة االلب د ) ريحأنَّ أنَّ ق ذي آ رجم (ال ت

ال    ، الفاظًا مترادفة) قط وقد(،) المعاصرية من أهل الشام والمغرب ومصر  ا فق « لتقارب معنييهم
صفينا ه ن صفه أوقطع شئ من ن د قطع ال ّط(و، لق م) الق شمع والقل ي ال ا ف ه ، قطع الطرف آم فكأنَّ

  .)١٢(» من القطع نقص منه العين لكونه قليًال
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رى           ه في شرحه للدرة يفرّ    ولكنَّ ة في شئ       أنَّق آما الحظنا بينهما تفريقًا أآثر دق ّد قطع ال  الق
ه عرضًا ّط قطع ن )٢٣(طوًال والق ى رأي اب ذا عل ه ه ي رأي دًا ف ه جن معتم ل قول ل «ي إذ نق ط أق الق

ه             ا         وأسرع من القّد قطعًا فلهذا  جعلوه لقطع العرض لقوت ستطيلة فجعلت لم دال م  وسرعته ألنَّ ال
ل    م فع ى حسب اس ط بمعن وًال وق ه ط و قطع ر وه ن األث ال م سألة أنَّ  )٣٤(»ط ذه الم ي ه رى ف  فن

  .العرض الذي قدمه الخفاجي آأنَّ وافيًا
ع   ن يرج رى  ى لاوم دماء ي ب الق أنَّي   أنَّآت ين المع ة ب ون بالموازن أنَّوا يهتم رب آ ،  الع

ردات بحسب                  ي مايكون بينهما    خوتو دقيق فيجمعون المف من فرق في اطار االستعمال الفصيح ال
ا            ، معأنَّيها وموضوعاتها  ر حروفه ا      ، وينظرون الى األلفاظ التي تتفق في أآث ارب في معأنَّيه وتتق

  . )٤٥()وقدَّ، قطَّ(وهذا الذي حدث في مثل لفظة 
ين الصوت              ابنفلو رجعنا    ة ب ه العالق ه في إدراآ ه        جني لرأينا عبقريت دال علي  والحدث ال

ا يحتاجه    فالدال والطاء آالهما شديد إال    ، هذا الصوت   أنَّ األول مجهور يحتاج الى وقت أطول مم
ا قرب واسرع                    أنَّي فيم الثأنَّي المهموس لذلك استعمل األول في قطع ماطال من األثر واستعمل الث

َصهُ  دَّْتَوَق َواُسَتَبَقا اْلَباَب< : ففي قوله تعالىضفي قطعه وهو العر ن  َقِمي رٍ  ِم فاالستعمال  . )٥١(>ُدُب
تُ       االقرأنَّي في هذه     اليتين أس ين الت ة واآليت د (ل الفعل    عِمآلي ستعمل الفعل       ) ق م ي راة    ؛)قط (ول  ألنَّ ام

ه من الخلف             أنَّهاالعزيز آأنَّت تجري وراء يوسف ثم        ذلك   ؛ هوت بيديها على قميصه فأمسكت ب  ل
  .)٦٢()قْد(من ) دالال(آأنَّ القطع طوًال ويناسبه 

ين           تاكللومن ينظر    ا ب دال   ( اللفظتين يجدهما قد حصل تبادل فيهم ا أوضحه    ) الطاء وال آم
ادل أنَّ الطاء              ك التب ى ذل دال في              الالعلماء والذي ساعد عل ة لل دماء مقارب ا وصفها الق ورة آم مجه

ا إال أنَّ           رق بينهم تح هو     ره ال ي صوت مطبق نظ    ) الطاء (المخرج والشدة والجهر والف دال (منف ) ال
  .)١٣(»وليس يفرق بينهما إال االطباق« :هآما يدل قول سيبوب

أنَّ وهي من القط أي         ) قط (أنَّ اآللوسي في هذه المسألة      ويرى ظرف لما مضى من الزم
د المضارع      وأي فيما أنَّقطع من عمري        ) هتالآلم(ويقال إذا أريد الماضي     . القطع ه  (إذا أري الأآلم
  . )٢٤ ()ابدًا(ة فهي بمثاب) أبدًا

ذي عَ              ضوعر ن هشام ال سابقة آرأي اب ه قط   (دَّ   اآللوسي لآلراء ال ر      ) ماأفعل ًا في غي لحن
  .ية إذ قد استعملها آثيرًا صاحب الكشاف وأبو حيأنَّفموضعه والمسألة خال

ه   ين الماضي          «:ويرد اآللوسي بقول دى اشتراآها ب ه يحتمل أنَّ يكون ل ك األستعمال من ذل
ستقبل لوق ا  والم ا فيهم رب اياه تعمال الع ى اس ه عل ازًا  ... وف دًا مج ى أب تعمالها بمعن ّوز اس د ج وق
   .)٣٥(»...بعض األجله 

                                           
 .٣: شرح درة الغواص:  ينظر]٢[
 .٢/١٥٨: الخصائص: ينظر، ٣١:  شرح درة الغواص]٣[
 .٥١: مقدمة الصحاح:  ينظر]٤[
 ].٢٥:  [ يوسف]٥[
 .١١: الدرس الداللي في خصائص ابن جني:  ينظر]٦[
 .٤/٤٣٦: ، ينظر٤/٤٨٢:   الكتاب]١[
 .٣٤٨-٣٤٧: آشف الطرة عن الغرة:  ينظر]٢[



رى     ويجِّ ري إذ ي الم الحري ن آ زءًا م ي ج تعمال أنَّوز اآللوس ط( اس و   ) ق ي ه ي النف ف
  : المشهور ولكن مثله استعمالها في االثبات معتمدًا على قول الشاعر

   .)٤٦(ب قط الذَئ هل رأيتذٍقجاؤا بَم
  .)٥١(وهذا مارآه ابن مالك

ذي وافق            ) قط(ويرد اآللوسي على من يرى أنَّ الشرط في          ه ال د النفي بقول أنَّ تستعمل بع
ا خفي                         : قلت«فيه الخفاجي  النفي مم ر مسبوق ب الكي استعمال قط غي ال الم د ق ك فق سلم ذل أوًال ألنَّ

ى سبيل المجاز        :  ثأنَّياً ،على النحاة وقد جاء في الحديث بدونه وله نظائر         اً ، أنَّها بمعنى أبدًا عل : ثالث
  .)١٢(»يقال أنَّه متعلق بمحذوف منفي أي وماآنا أآثر من ذلك قط

   .)٢٣()ماآنا قط(وجوز اآللوسي مراعاة اللفظ دون المعنى في قوله 
دآتور زهدي جار اهللا                  ضًا فال  أما آتب التصحيح اللغوي الحديثة فقد اهتمت بهذه اللفظة أي

وتكون في    ، ويجب أنَّ تسبق بنفي    ، التأتي اال في آخر الجملة    ) فقط(نفسه حكم   ) قط(رأى أنَّ حكم    
ط    م ق ل اللح ل ماأآ ياق الماضي مث ال، س ي    : (فق ل ف ستقبل ب ي الحاضر والم ي ف ستعمل للنف الت

   .)٣٤(»أما أبدًا فتستعمل للنفي في الحاضر والمستقبل والتستعمل في الماضي. الماضي وحده
ة                         ذي يبتغي اللغ ري ال رأي الحري شابهًا ل اد يكون م دآتور زهدي يك اره ال وهذا الذي اخت

  .الفصحى
ك ذهب       وب فلفظة         والى ذل ل يعق دآتور امي ستعمل مع الماضي فقط وأنَّ           ) قط (ال ده ت عن

ول  دًا(الق ه أب ط ) مافعلت ه ق ب مافعلت ذا الترآي صواب له رى أنَّ ال أ وي دًا؛ ألنَّ ، خط ه أب ن أفعل أو ل
  . وهذا الراي تبع فيه القدماء)٤٥(ظرف زمأنَّ ألستغراق المستقبل) بدًاأ(

ّد ل يع رى الخلي م ن ا للمعج رادفتوبرجوعن رى يهما مت ْط (أنَّن في ْسُب وأنَّ ) ق ة َح ة بمنزل د (خفيف ق
  .)٦٥(»...فقلت َقدني وَقْطني. فإذا أضفتهما الى نفسك قويتا بالنون« لغتأنَّ في حسب) وقط

ة     ، رأيتُه قطُّ ما  : تقول، واما َقطُّ فأنَّه األبدُ  الماضي     «:وقال األزهري  ه غاي  ١»وهو رفع ألنَّ
)٦(.   

ًا قطّ                  «نصَّ على أنَّ  و ه اال عشرين درهم ذي في موضع ماأعطيت ّط ال ه مجرور    ، الق فأنَّ
  .)١(»٢... فرقًا بين الزمأنَّ والعدد والقط قطع الشئ الصُّلب 

                                                                                                                         
 .٣٤٨:  نفسه]٣[
 .٢/٣٠٤: ديوان العجاجملحق : ينظر، حتى اذا جن الظالم واختلط:  هذا عجز صدره ]٤[
 .٢/١٨٥: شرح ابن عقيل:  ينظر]٥[
 .٣٤٩:  آشف الطرة عن العزة]١[
 .٣٤٩: نفسه:  ينظر]٢[
 .٣٠٢-٣٠١:  الكتابة الصحيحة]٣[
  .٢٨٠: معجم الخطأ والصواب:  ينظر]٤[
 ].قط[ مادة  ٥/١٤: العين] ٥[
 
 ].قط[ مادة  ٨/٦٨١:  تهذيب اللغة]٦[
 .مادة نفسهاال  ٨/٨٦١:  تهذيب اللغة]١[



ة   «:عن الليث   هريزوقال األ  سُب      قط خفيف ى َح ا   . )٢(»....٣ بمعن طُّ (وام د      ) َق ه هو األب فأنَّ
شديد قطع     «: وقال أيضاً . )٣()٤ه غاية مثل قبُل وبعدُ    نَّوهو رفع أل  . مارأيت مثله قط  (: تقول القطُّ بالت

  .)٤(»٥الشئ الصُّلب
د                أنَّهااستعملها على   و ي زي ة هي    « لغة بمعنى فقط عندما ذآر قول أبي عبيد عن اب اإلهال

  .)٥(»٦والزيت قطالشحم 
ارس أنَّ صّرحو ن ف طَّ( اب سرعة عرضًا) الق شئ ب ا ، بالتضعيف قطع ال ْط(أم ى ) َق بمعن

  ٧.)٦(واألصل قد، ك من االبدالاأنَّما ذ، َحْسب فليس من هذا الباب

  :: وذآر مسائل لهذا النوع وذآر مسائل لهذا النوع أبدال السين صادا أبدال السين صادا--بب
ا           دال إذ جعل ا     إوهذه مسألة ثأنَّية من مسائل الدرة حصل فيه ة مسح        ب ول العام ري ق لحري

  ٨.)٧(اهللا مابك بالسين خطأ وصوابه مصح
  :وهو ممن يحتج بشعره) ةبرؤ( مستشهدًا على ذلك بقول الراجز 

  ٩)٨(لى أنَّ َيمَصَحاَقْد آاد من طول الِب
ة              ى اللغ والحريري هنا يعتمد في مقياسه الصوابي على جودة المفردة ورداءتها؛ ليصل ال

ه       . صل اللفظة اللغوي  الفصحى مستندًا على أ    :  مصح أجود من مسح        أنَّفقد ذآر الخليل في معجم
ى أحد           ، ومصح أجود ، مسح اهللا مابك  : يقال للمريض « ورجل ممسوح الوجه وَمسيٌح إذا لم يبق عل

   .)١(»شقي وجهه عيُن والحاجب اال استوى
ة أو ح            ة ماادّ وقول ثعلب يوضح صحّ    رف أنَّ  عاه فذآر في باب ماتغير العامة لفظه بحرآ

  .)٢(مصح أفصح من مسح
وم                ب وروى الحريري حكاية للنضر    ه ق دما دخل علي ن شميل المازني في حالة مرضه عن

سين  ، مسح: التقل: فقال له ، مسح اهللا تعالى مابك   : (ا صالح ب أ ىفقال له رجٌل منهم يكن    ، َيعودونه بال
  :اعرأما سمعت قول الش،  اهللا وَفرقَّهاذهبهأي ، مصح بالّصاد: ولكن قل

  )٣(اُد فيها وَمَصْحَبَل اإلْزَفأ   ْتَدَبا أْز فيَهوإذا ماالخمُر
ال   ا يق ّصاد آم ن ال دل م د تب سين ق ه الرجل أنَّ ال ال ل سَّراط : فق صراط وال ه ... ال ال ل فق

  .)٤(فأنَّت إذاًَ أبو سالح: النضر

                                           
 . المادة نفسها٣/١١٥٣: الصحاح: ينظر، ٨/٨٦١:  نفسه]٢[
 ..المادة نفسها  ٨/٨٦١:  نفسه]٣[
 .المادة نفسها  ٨/٨٦١:  نفسه]٤[
 ].أهل[ مادة  ٥/٢٠٨تاج العروس:ينظر، ٦٥/٤١٧:   نفسه]٥[
 .المادة نفسها  ٨٢٦:  معجم مقاييس اللغة:  ينظر]٦[
 .١٨: الخواصدرة الغواص في أوهام :  ينظر]٧[
 .١٧٢: ملحق ديوأنَّه:والبيت لرؤبه ينظر،  لم ينسب الحريري البيت ألحد]٨[
 ].مسح[مادة    ٣/١٥٦:  العين]١[
 ).في ضمن آتاب فصيح ثعلب والشروح التي عليه (٢٦: ذيل فصيح ثعلب:  ينظر]٢[
 ].أمتصح[والرواية فيه  ، ٣٥: ديوأنَّ األعشى:  ينظر]٣[
 .١٩:  درة الغواص]٤[



ى  دل عل ة ت ذه الحكاي ه قوأنَّفه ي آل موضع إذ روي عن صاد ف ن ال دل م سين التب ه ال : ل
اف   ... ومع الخاء   ... التكون الصاد مع السين اال في أربعة مواضع إذا آأنَّت مع الطاء             « ومع الق

ين...  ع الغ ك، وم م يجز ذل سين ل ذه االحرف ال دمت ه إذا تق ولتاليجوز أنَّ ، ف ْسر : ق ْصر وُخ ُخ
....«)٥(.   

اقر   ب وآالم النضر   ي   ه الرجعيثر أه المحدثون من أنَّ الت  رن شميل يوافق م شائع ف و ال
   .)٦(اللغة العربية ويقصد به تأثر األول بالثأنَّي

  
ائالً                 يًا وحدد شروطه ق دال قياس ذا االب آل سين وقعت      «:  وجعل ابن السيد البطليوسي ه

  . )١( »جاز قلبها صادًا، أو طاء، أو قاف، أو خاء، أو غين، بعدها عين
دال مشكل      الحريري اليقر باالبدال بينأنَّ فمن هذا العرض نرى   ه إب صاد؛ ألنَّ  السين وال

  .فيه والحريري في هذه المسالة يتبع األفصح من آالم العرب
ضًا ف   صح اي ار األف واليقي يخت ذا الج رييوه ارآه الحري ال  ، رى م صح أنَّ ُتق د األف إذ يع

   .)٢()مصح(بالصاد 
صاغأنَّي   ده ال ذا ماأآ ـ٦٥٠ت (وه ه) ه ريض«: بقول ال للم ك: يق سح اهللا ماب صح وم، م

  .)٣(»والصاد أعلى
ن  ا اب رى بأم ـأنَّري في ه ل ري من تخطئت ره الحري ا ذآ دًا ) مسح( م ا مؤي ي محله يس ف ل
ري       )٤(آالمه بما ذآره     ه الغ ال  بي عن الهروي في آتاب ال «: ن فق أي غسل عنك     ، مسح اهللا مابك    : يق

  .)٥(»وطهرك من الذنوب
ة الفعل          و   ) مصح (ثم يتحدث عن تعدي و تعدى        ب لفعل اليتعدى اال با     «فه الهمزة فل اء أو ب

الببال شئَم: اء لق ه : َصْحُت بال ُت ب صاد، ذهب أنَّ بال و آ ل، فل كبمصح اهللا : لقي ه أو :ماب  أي اذهب
شئ  :  يقال تعديه بالهمزة فتقول أمصح اهللا ما بك       ه   : مصح ال ال ، ذهب ب مصحه؛ ألنَّ مصح     : واليق

ه    اء فقلت مصح اهللا مابك    بفأنَّ زدت فيه ال   ... فعل اليتعدى    ول ذهبت ب ه أأي ،  جاز آما تق  )٦(»ذهبت
.  

ائالً             ه ق ك في تذآرت م        «: أما ابن هشام فرّد على ذل شئ مصوحًا ذهب وأنَّقطع ول مصح ال
  .)٧(»يذآروه متعديًا

  .)١(ولم يصرح ابن منظور برأيه ولكنه عرض لرأي الحريري وابن بري

                                           
 .٣١٧: التسهيل: ينظر، ١٩٥:  تقويم اللسأنَّ]٥[
 .٢١٠: لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة:  ينظر]٦[
 . ٨٥: تثقيف اللسأنَّ:  ينظر]١[
 .٤٣: تكملة اصالح ماتغلط به العامة:  ينظر]٢[
 .٢/١٠٥  : التكملة والذيل والصلة]٣[
 .٨ق: حواش لطيفة وتحقيقات شريفة:  ينظر]٤[
 .١٨: نقًال عن آتاب عقد الخالص في نقد آالم الخواص، ٦٧٢ق :  الغريبين باب الميم والسين]٥[
 .٨ق : حواش لطيفة وتحقيقات شريفة]٦[
 .٣١:  شرح درة الغواص في أوهام الخواص]٧[



ن      نورد ابن الح   ًا اب ري موافق ى الحري ه    ب بلي عل ا ذهب الي ذه   ، من رأي ري فيم إذ جعل ه
اب األول  ي الب سألة ف ري فأصله (الم ا حصله الحري ي رّد بعض مم سين) ف ا بال رجح قراءته . في

راءة      ى ق سالة عل ذه الم ويز ه ي تج د ف رويفأعتم ال لله ول«: فق ك  : وأق سح اهللا ماب صواب م ال
   .)٢(»....وآذا ذآره الهروي في آتابه المعروف بكتاب الغريبين ، بالسين

ا ُنوعضد رأي  د ِقه بم ي زي ول عن أب الم العرب يكون غسًال أنَّ«: ل من ق ي آ  المسح ف
  . )٣(»ويكون مسحًا

سندًا ر     ب من األفعال المتعدية التي التتعدى اال بال      ) مصح(وعّد الفعل    زة م ه اء والهم ى   أي  ال
   .)٤(»ذهبت به: مصحت بالشئ«: قل من حكاية عن الجوهري يقول فيهانما 

ذي                   ووضح ابن الحنبلي اصا    ري ال ار الجعي ه من رأي لمخت ا نقل لة السين في الصراط بم
سين من الصراط         دها                    ، يرى أصالة ال ريش في آل سين بع ة ق سين صادًا لغ دال ال ودعوى أنَّ اب

  .)٥(األحرف المذآورة
دين            ذآر آراء المؤي ا ف سألة  رادًا عليه ذه الم آلراء التي قيلت في ه أما الخفاجي فعرض ل

ين  )٦(والصاغأنَّي، شامللحريري أمثال ابن ه  ل      راء اآل وب ه من مث ن  ، الهروي التي خالفت راي واب
ائًال، شميل  ي آل موضع ق صاد ف دل ال سين ب وع ال ا وق ين فيه ة ب ادرة لطيف اجي ن : وعرض الخف

صاد في آل                     بحكى أنَّ بعض األدباء جّوز      « ام ال سين مق ام ال رات أنَّ تق ن الف حضره أبي الحسن ب
رأ    ه أتق ال ل ع فق ائهم  جنموض ن آب لح م ن ص دخلونها وم دن ي ل  ات ع لح فخج ن س  أو وم

ذي  ، ألنَّ الصراط من سرط  ،  أصالة السين من الصراط      وأيّد، )٧(»الرجل ونقل رأيًا عن الزجاج ال
ارب مخرجه                  ا لتق ينًا مع الحروف آله دل س رأي رجع        ، ام آأنَّ يذهب الى أنَّ الصاد تب ذا ال لكن ه

  .)١(عنه
ر د لمخ ص (جولنع سين وال صفير ) ادال ن أصوات ال دهما م صاد صوت رخ، إذ نج  وفال

يبوب     . )٢( الصاد أحد أصوات األطباق    أنَّمهموس يشبه السين في آل شئ سوى         شير س  هوالى ذلك ي
  .)٣(»لوال األطباق لصارت الطاء داًال والصاد سينًا« : بقوله 

دال     وقد رأى الدآتور عبد العز    ، )٤(أما الرأي الحديث فيسير على خطى القدماء       يز مطر اب
وجعله من الخلط بين السين والصاد في قول عامة بغداد          . )٥(السين صادًا لهجة من لهجات األنَّدلس     

  .)٦(»مسح اهللا مابك... ومن الخلط بين السين والصاد أيضًا قول عامة بغداد «: إذ قال

                                                                                                                         
 .١٠-٩ق : تهذيب الخواص من درة الغواص:  ينظر]١[
 .١٨-١٧:  عقد الخالص في نقد آالم الخواص]٢[
 .٤/٣٢٧: وفي النهاية لم ينسبه الى أبي زيد، ١٨:  نفسه]٣[
 ].مصح[ مادة  ١/٤١٥:  الصحاح]٤[
 .١٩: عقد الخالص:  ينظر]٥[
 .٣٣-٣١: شرح درة الغواص:  ينظر]٦[
 .٣٣:  نفسه]٧[
 .٣٣: شرح درة الغواص:  ينظر]١[
 .٦٤): أبراهيم أنيس(األصوات اللغوية :  ينظر]٢[
 .٤/٤٣٦:  الكتاب]٣[
 .٢١٠: لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة:  ينظر]٤[



  ::ذآر مسائل لهذا النوعذآر مسائل لهذا النوع،،بدال الغين عينابدال الغين عيناإإ--جج
ري أنَّ       وهنا حديث آخر عن االبدال نراه في       رى الحري درة إذ ي  مسالة أخرى من مسائل ال

ا       ) تمغَّر(قول العامة    ر (بالغين خطأ والصواب فيه العين ) تمعَّ د            . ب راه ق سألة ي ذه الم ومن يتأمل ه
ى صحّ  )٧(اعتمد على الفصيح إذ نراه ينقل رأيه عن ثعلب         ن      مستشهدًا عل المروي عن اب ه ب ة آالم

اربّ «: بأنَّ يقلب بعض المدائن فقال     )(عالى أمر جبريل    من أنَّ اهللا سبحأنَّه وت    ) 2(عباس    أنَّ ي
ه                : فقال، فيها عبدك الصالح   ي وجه ر ل م يتمعَّ ه ل ه فأنَّ دأ ب ي       ، )قطّ (ياجبريل اب م يغضب ألجل أي ل

 الى التصحيف في      هونسب، ثم قيد الرواية بأنَّ غلط من رواه بالغين المعجمة        ، فرواه بالعين المهملة  
  .)٨( »الكلمة

  .آالم ابن عباس يدلنا على أنَّ قراءة هذه اللفظة بالغين هو تصحيفو
ا   ،  الخليل قد اعتمد على المعنى اللغوي للمفردة       أنَّ ىومن يرجع الى المعجم ير     ألنَّ معناه

ه        رَوَع، ّيرغتمّعر لونه إذا ت   «: اللغوي آما أورده الخليل بقوله     ته صفرة من غضب ورجل امعُر وب
  .)١(»ب الى الحمرة والصفرةُمعرة وهو لون َيضِر

ا             ى       نف، أما ابن بري وهو أحد اللغويين الذين تناولوا مسائل الدرة ناقدًا له رة رادًا عل ده م ج
  . هذاعكسيقول بآالم الحريري مأنَّعًا استعماله ومجوزًا العامة ومرة أخرى 

ادة              رأى لم ري ف سألة يخالف الحري ًا صحيحًا؛ ألنَّ من اس        ) غر م(وفي هذه الم تعمل وجه
ي                هذه الرواية المذآورة في الحديث باعجام العين قاصدًا نسبته الوجه المحّمر غضبًا بالوجه المّطل

سبته الوجه المحمر غضبًا           ، نَّ من استعمل هذه اللفظة باعجام العين      إ«: قال، رةغبالم ى ن قاصدًا ال
  .)٢(»آما يقال تحمّم وجه الرجل،  فلذلك وجه صحيحغرةبالوجه المطلي بالم

د  ذي يج صاغأنَّي ال ن ال د م ري بتأيي و المقطب ع الممأنَّوحظي رأي الحري العين ه ور ب
  .)٣(غضبًا

ر     «: ين المعجمه غلطًا وتصحيفًا فقال    غبال) مغر(وعّد ابن منظور جعل      وفي الحديث فتمغَّ
  .)٤(»...وجهه أي تغير 

ًا صحيحًا      ين ألنَّ غوالخفاجي في شرحه لهذه المسألة آأنَّ متسامحًا بمجئ مغر بال           لها وجه
نَّكار االعجام وقد ورد ذلك في      إ الطالب والمطلوب إذ لم يصيبا في        فضع«: مشيرًا الى ذلك بقوله   

  .)٥(»...الحديث وأثبته الثقات 

                                                                                                                         
 .١٠٦:  نفسه:   ينظر]٥[
 . ٢٣٢:  نفسه]٦[
 .وعند رجوعي لكتاب الفصيح وذيل الفصيح لم أجد هذه، ٣٣: درة الغواص في أوهام الخواص:  ينظر]٧[
 .٣٣:  نفسه]٨[
 ].معر[مادة ، ٢/٢٢٦:  العين]١[
 .١٣ق:  حواش لطيفة وتحقيقات شريف]٢[
 . ٣/٢٠١:  التكملة والذيل والصلة:  ينظر]٣[
 .٥/١٨١:  ،لسأنَّ العرب١٩ق:  تهذيب الخواص من درة الغواص]٤[
  .٥٠:  شرح درة الغواص]٥[
، 



در األحمر                         و ذا الم رة وهو ه أخوذ من المغ ه م ه األحمر وأنَّ تطرق الى معنى األمغر بأنَّ
  .ألنَّهم يسمون األبيض أحمر، )١(الذي تصبغ به الثياب وقيل أراد األبيض

دال الحرف م  وي؛ ألنَّ اب التطور اللغ ّر ب د أق اجي ق د أنَّ الخف الم يج ذا الك ل ه ن يتأم  نم
  .ليهإحمرًا عند الصبغ باعتبار ماسيؤول أالحرف اآلخر قد طور المعنى؛ ألنَّ األبيض يصبح 
  .)٢(»بًاَض َغُبطََّقالُم ُرُوغْمَماَل«ًا معنى وبين معنى آخر نقله عن ابن االعرابي عاّد

تصحيف نتيجة تقارب حروفها    فيها  يدل على أنَّ الصيغة قد حصل        ءعلى شي وهذا أنَّ دّل    
فالتصحيف في اللغة مصدر    ، ف به ومادمنا قد عددناها مع التصحيف آأنَّ علينا أنَّ نعرِّ        . في الرسم 

اأراده          ) فصحََّف ُيَصحِّ (الفعل   شئ بخالف م ه          ومعناه أنَّ ُيقرأ ال ر مااصطلح علي ى غي ه وعل آاتب
  .)٣(في تسميته وهو لفظ مّولد

شابهها في        ، والتصحيف ظاهرة آأنَّت شائعة في التراث      بسبب طبيعة الحروف العربية وت
صورة أنَّ    ، ال د يؤدي ة فق ة القديم ة العربي ي الكتاب نقط ف ود ال دم وج ظ وع رأ بخالف  بلف ى أنَّ يق ال
ورط              ، عد وضع التنقيط  وقد بقيت هذه الظاهرة حتى ب     ، حقيقته سلم من الت اء ي فلم يكد أحد من العلم
سدها                   ، فيها ة التي تف ذه اآلف شكو من ه ر    ، اال أنَّ النقاد اللغويين لم يترآوا النصوص ت ا غي وتجعله

ذه الظاهرة                   د اللغوي به وسعيه  ، صالحة ألنَّ يقام عليها درس أو يستنبط منها حكم وآية اهتمام النق
صوص منه يص الن ى تخل اال دة تعالجه ب عدي ن آت أنَّراه م اب ، ا م دوث (آكت ى ح ه عل التنبي

لعلي )  الرواة طالتنبيهات على أغالي  (وآتاب  ، )هـ٣٥١ت(لحمزة بن حسن االصفهأنَّي     ) التصحيف
صري زة الب ن الحم اب  ب صحيف والت(وآت ه الت ع في ا يق فحشرح م دثين(و) ري صحيفات المح ) ت

  .)٤(ألبي أحمد الحسن بن عبد اهللا العسكري
والشك في أنَّ بعض الكلمات التي أقحمت في        ، وقد يختلط التصحيف باالبدال أو يلتبس به      

   .)١(مسائل االبدال ليست إال وليدة هذه الظاهرة
ا    ) فّعل(ويرجع الخفاجي لدراسة المفردة دراسة صرفية فيرى أنَّ صيغة           التي جاءت عليه

شهورة   ا الم دى معأنَّيه ردة اح صيرورة(المف ي ت) ال أنَّوه ى مع سبة  رد عل ر الن ا تكثي ده منه ، ع
شيخ      «: فيقول فيه، والمعنى الذي ذآره الخفاجي ، )٢(التعدية ّوس ال هو آثير في آالم العرب نحو ق

اء القوس أنَّحن ه صار   ، صار آ ر وجه الهالل ودن زال أي صار آ ن اله تقوس م ر اس ل البعي وهل
ايمأل ال          .... آالدينار   ه م ك من سام ولوال خوف السأم اوردت ل ه ضيق         عم ره فأنَّ  فال يغرنك من أنَّك

  . )٣(»ن أو عديم الفطنطالع
ت       صيغة إذ تحول ذه ال ي ه ذي حصل ف داللي ال التطور ال رًا ب ده مق ه يج ل لكالم والمتأم

  .داللتها الى داللة أخرى بابدال حروفها
                                           

 ].مغر[ مادة  ٨/١٢٨: تهذيب اللغة ، ٥٠: شرح درة الغواص:  ينظر]١[
 . المادة نفسها٣/٢٠١:  التكملة والذيل والصلة]٢[
 ].صحف[ مادة  ٩/١٨٧:  لسأنَّ العرب]٣[
 .٤٧- ٤٤: النقد اللغوي عند العرب:  ينظر]٤[
 .٧١ - ٧٠: من أسرار اللغة:  ينظر]١[
 .٩٢: المهذب في علم الصرف:  ينظر]٢[
 .٥١:  شرح درة الغواص]٣[



ه   وه)٤(فيرى اآللوسي أنَّها تأتي بمعنى صار  ) فّعل( آخر ليعدد معأنَّي     ثم يأتي ناقدٌ   ذا ماأثبت
الخفاجي لكن بعض أهل المعأنَّي رأوا أنَّ هذه الصيغة ألنَّظير لها في العربية حتى بنوا عليها عدم                  
وه في                          م يثبت دماء إذ ل صرفيين الق ذا حال ال سراج هك ى مشرف آال صحة تخريج مسرج على معن

شيخ صار     معأنَّي االبنية اال أنَّ اآللوسي قد اجاب عن ذلك بأنَّه آثير في آالم العر   ب نحو قوس ال
  .)٥(»فال يغرنك من أنَّكره فأنَّه ضيق العطن أو عديم الفطن«: آالقوس أنَّحناء فقال

   نالحظ؟ اذامن حيث المخرج م) معر(و) غرم(ن بين آال اللفظين وازولن
سبب في حصوله                  ين وال ألنَّ ، نالحظ أنَّ هذه الكلمات قد يحصل فيها ابدال بين العين والغ

العين صوت حلقي     .  في المخرج    رت قد تجاو  هذه الحروف  ق        ، ف ين   ، )٦(فهي في وسط الحل والغ
صفات     . )٢( ويرى بعضهم أنَّه صوت لهوي )١(صوت طبقي  ة ال ا من ناحي هذا من ناحية المخرج أم

   . )٤(وآالهما مجهور، )٣(والغين صوت رخو مستعل، فالغين صوت متوسط مستفل
  .ينهما ابداله قد حصل بأنَّ نقول بأنَّفلهذا يمكن 

رى           ي رأي آخر إذ ي ال          أنَّوالبن جن ون من أمث ين     إ ماعده اللغوي ين والغ دال الع لغات  ، ب
ي     : فأما قولهم في لعلّ     «: ألستوائها في األطراد واالستعمال فيقول     ي ولغني وَرغّن فينبغي أنَّ   ، َلّعن

  .)٥(»...وقلة الغين ، وآثرتها في المعنى، لسعة العين في الكالم، يكون الغين فيه بدًال من العين
دال في      ولهذا يمكن أنَّ تعدها من المسائل التي حصل في مفرداتها تطور داللي نتيجة االب

  .أصوات المفردة وبالتالي ابدال بمعناها

  ::ذآر مسائل لهذا النوعذآر مسائل لهذا النوع، ،  أبدال الدال ذاال أبدال الدال ذاال--دد
دّ  سالة أخرى ع ذه م ًاوه ري لحن ة ، ها الحري ث الدخل ة للخبي ول العام ين أنَّ ق ر (فب ) ذاع

ذعر               ة    ، بالذال المعجمة تحريف في المعنى ؛ ألنَّ الذاعر هو المفزع ألشتقاقه من ال والخبيث الدخل
  .)٦(داعر

ال األزهري               ألنَّ ذُ    «ومما جاء مؤيدًا رأيه ماورد  في بعض المعجمات ق ر ف و   عْ ُذِع رًا فه
  .)٧(»وهو االسم. الفزع: رْعوالُذ.  أي أضيفعوٌرْذَم

ي ري ف د الحري ه   واعتم ر قال ن أبي ل ب شعر لزمي ن ال ت م ى بي سألة عل ذه الم صويبه له  ت
  -:لخارجة بن ضرار

  )1(َآففَت ِلسأنَّ السَّْوِء أنَّ َيَتدعَّرا  أخارَج َهالَّ إذ َسِفعت عشيرَة     

                                           
 .٢٣٥: آشف الطرة عن الغرة:  ينظر]٤[
 .٢٣٥:   نفسه]٥[
 .١٩٤] : السعرأنَّ[لغة  علم ال، ٧: األصوات اللغوية، ٤/٤٣٣: الكتاب:  ينظر]٦[
  .٢٠: البحث اللغوي عند العرب ، ٢٧١: دراسة الصوت اللغوي:  ينظر]١[
 .٣١: دروس في علم أصوات العربية:  ينظر]٢[
 ).في ضمن آتاب أربعة آتب في التصحيح اللغوي(، ١٨٨: غلط الضعفاء ، ٧٠: تثقيف اللسأنَّ:  ينظر]٣[
 .٨٨: ات اللغةأصو، ٨٩: األصوات اللغوية:  ينظر]٤[
 .١/٢٤٧:  سر صناعة االعراب]٥[
 . ٤٢: درة الغواص في أوهام الخواص:  ينظر]٦[
 ].ذعر[ مادة  ٢/٣١٤:  تهذيب اللغة]٧[
 .٤٢:  درة الغواص في أوهام الخواص]1[



ذعر       وقد سبق ثعلب   ى ال ة        . )2(الحريري في توضيح معن ن قتيب ه اب البي  )3(من قبل  )4( والثع
ة       فقال ثعلب في باب ماتغي     ة لفظه بحرف أو بحرآ ه     «: ر العام ة فيغيرون دال المهمل ا جاء بال : ومم

ذُّْعِر وهو                         ه من ال أنَّ جعلت ه ف رة دخأنَّ الدُّعار اللصوص الخبثاء من العود الدَّعر وهو المؤذي بكث
  .)5(»الفزع فال بأس تقول ذعره فهو ذاعر إذا أخافه

ات    ، المخرجمن هذا نرى الحريري عارفًا بالتقارب بين الحروف في           فذآر بعض المرادف
رجل  لول ، )6(ادذبغداد وبغ  «: ومن هذه المفردات  ) الدال والذال (التي حصل فيها ابدال بين حرفيها       

د ومنج  ّرب منج ّدواهي ، ذالمج ادعاالقن: ولل شخص ، ذع والقن ر ال ضئيل الحقي دٌل: ولل ِذل وَم ، َم
  .)7(».....قنوللعنكبوت الخذرنق والخدر

رَ  منها الزّ ،  أخرى من المفردات التي حصل فيها تصحيف       ق بين مجموعة  وفّر رذ والُج ذ م
  . )8(والنواجذ وهن بالدال

ألنَّ صورة آل   ، حتمال وقوع التصحيف في هذه المفردات وحتى في ذعر ودعر راجحٌ          اواقول  
  .تتفق ماعدا عدد النقط في اآلخرين واالعجام في األولين....) ، ت، ث، ذ، د(اثنين 

ي الوقت نف وراء وف ى ال ذال ال اء وال ل مخرج الث صوتية أنَّ ينتق ة ال ن الناحي سوغ م سه ي
يًال اء ، قل اء ت شدة فتنطق الث ى ال اوة ال ن الرخ ر صفتهما م ي بعض ، وتتغي و ف ا ه ذال داًال آم وال

  .)9(اللهجات آلهجة األنَّدلس
ذال              وأّي ه بال ة تقول دال والعام دُّعار   «د الجواليقي ماجاء به الحريري ذاآرًا ماجاء بال م ال ه

ؤ     عللخبثاء المتلصصين بالدال مأخوذ من ال      ه    ذود الدَِّعر وهو الذي ي رة دخأنَّ ل   ، ي بكث ن مقب ال اب : ق
  . )1(»نَّ ذهب الى معنى الفزع جاز أنَّ يقال بالذالإف

، ماالمأنَّع في آون الخبيث ذاعراً    «: بمعنى ذاعر في قوله ) داعرًا(ري مجئ   بوسوغ ابن   
  .)2(»فهو صحيح، أي يخيفهم إذا قصد هذا، نَّه يذعر الناسبالذال الموسومة؛ أل

ون لخبيث                  م يقول ذآر أنَّه ري ف ن منظور رأي الحري ا      ) ذاعر (ونقل اب ة أم دال المعجم بال
  . )3(ه من الدعارةقتقاشأل) الداعر(المفزع فهو 
أنَّي                  ِبوَق ه الث سألة في باب ذه الم ذآر ه ول شئ  م    «ل ابن الحنبلي رأي الحريري ف ا  في قب م

  .)4(»أجمله الحريري أو فصَّله
                                           

 .٢٧: ذيل فصيح ثعلب:  ينظر]2[
 .٤٨: أدب الكاتب:  ينظر]3[
 .١٤٢: فقه اللغة وسر العربية:  ينظر]4[
 .٢٧: يل فصيح ثعلب ذ]5[
 وقد ورد فيها سبع لغات في اسم ٦٧٨، ١/٦٧٧: معجم البلدأنَّ،  واللغة الفصحى بالدال٨٣: الفصيح:   ينظر]6[

 . ٢٤١:تثقيف اللسأنَّ وتلقيح الجنأنَّ: ينظر، وأهل البصرة يجيزون بغداد في آخره الذال المعجمة.... بغداد
 .٤٥:  درة الغواص في أوهام الخواص]7[
 .٤٤: نفسه:  ينظر]8[
 .١٠٦: لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة:  ينظر]9[
 .٥٩:  تكملة اصالح ما تغلط به العامة]1[
 .١٦ق:  حواش لطيفة وتحقيقات شريفة]2[
 ].ذعر[ مادة  ٨/٣٠٦: لسأنَّ العرب، ١٦ق: تهذيب الخواص من درة الغواص:  ينظر]3[
 .١١٥-١١٢:  آالم الخواصعقد الخالص في نقد:  ينظر]4[



ن     ، هل اللغة َأه غير مسّلم به عند      أنَّونقد الخفاجي رأي الحريري ب     ال ، ريب فنقل رأي اب : ق
إذا                           « يفهم ف اس أي يخ ذعر الن ه ي ة ألنَّ ذال الموسومة المعجم رًا بال ما المأنَّع من آون الخبيث ذاع

  .)5(»ه نظرقصدوا هذا صح وقد سبقه الى هذا غيره والحق يتبع وفي
  .في قول أبي األسود من التحريف) ذميم،دميم(وجعل اآللوسي آلمة 

  فالقوم أعداء له وخصوم    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه
  )6(حسدًا وبغيًا أنَّه لذميم    آضرائر الحسناء قلن لوجهها

ة                    ة من الدمام ل المدح وهو بالمهمل ذم مقاب الفتح   فيقولون ذميم بالمعجمة لتوهم أنَّه من ال  ب
د حصل        كسدلنا ع يوآالمه هذا   . )7(وهي القبح وهو المقصود بقباحة الوجه       رأيه بأنَّ ذاعر داعر ق

  .ا تحريفمفيه
رَّ د أق اوق ي منه ردات والت ي بعض المف ذي يحصل ف دال ال د:  اآللوسي باالب داد وبغ ذ ابغ

سالم وردَّ ة ال ا آمدين سميات األخرى له داد والت سمية بغ ى ذمِّفتحدث عن ت ا عل ها بأبي ن ت ناس  م
  .الشعر

ادة ال        أنَّومن هذا العرض يمكن      ذه الم ا في            ى   نرجع ه سهولة في النطق وأثره ة ال نظري
وات ور األص س . )١(تط دال الالعك اء وال ى الت ذال ال اء وال ور الث ل إإذ ، فتط سر أنَّ تنتق ن األي

ة    إذ أصبحت ، اء والظاءثآما حدث  للذال وال  ، األصوات من الرخاوة الى الشدة     ا الحديث  في لهجاتن
ادًا اًء وض دآتور  . داًال وت ول ال ك يق ه ذل ي توجي يس إوف راهيم أنَّ سأنَّ أنَّ  «ب ى الل هل عل ألنَّ األس
ك صطدم بالحن نفس، ي ه ال ًا ينحبس مع اء محكم ي التق شديدة . ويلتق ع األصوات ال ايكون م و م وه

واء          من أنَّ تقف حرآته عند مسافة قصيرة من الحنك ليكون بين            . آالتاء ه اله سرب من ا مجرى يت ه
  .)٢(»آما يحدث في األصوات الرخوة

  ::ذآر مسائل لهذا النوع ذآر مسائل لهذا النوع ، ، بدال الثاء تاًءبدال الثاء تاًءإإ  --هه
سألة التي خطّ             ومثله يمكن أنَّ نعدّ    ذه الم د حدث في ه ة           ه ق ول العام ري إذ عد ق ا الحري أه

ل ( ول عن العرب ) ثف صحيفًا ؛ ألنَّ المنق ل(ت ام اثن) تف وقتباعج ند ا. ين من ف ه وأس ري رأي لحري
  .)٣( في عيني ونفثلبحكاية الفراء عن الكسائي قول العرب تف

ق    ) لالتَّْف(فرأى أنَّ   ) فلالتفل والث (وفّرق الحريري بين     ذا   ، ماصحبه شئ من الري ل ه ومث
  .)٤(»وتقول تفل عليه إذا نفخ مع يسير ريق بتاء مثناة والتقل ثفل اال من التفل«: قاله ثعلب
  

  .)7(نفخ بال ريق ودليله على معناه هذا مأنَِّقل من حديث الرسول والنفث عنده هو ال
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 .٣٠:  الفصيح]٤[



اتقوا  ، سًا لن تموت حتى تستكمل رزقها     ْفأنَّ نَ ،  روح القدس َنَفث في روعي     أنَّ«: قال فيه  ف
  .)١(»واجملوا في الطلب، اهللا

  .   )٢( يقولون في الفرصاد توث بالثاء والصحيح أنَّها التاءمإذ رأى أنَّه) توث(وعدَّ منها 
أنَّ من       أنَّونحن نعرف     ، ) هـ ٢١٦ت   (ثل هذا من قبل األصمعي    موقد ذآر     األصمعي آ

ش ن المتعدالمت ل م ذا   صدين ب ي ه ال ف داوة فق ه صفة الب ديم في ك الق ون ذل ديم شرط أنَّ يك بين للق
  .)٣(»وقد شاع الفرصاد في الناس آلهم) توت(والعرب تقول ) توث(الُفرس تقول «: الموضع

ام اثن    ِلذين التصحيفين قولهم لُتفْ    ونقيض ه  ر باعج اء     ت  مايعصر تجي وق وهو بالث ين من ف
  :قال الشاعر، وهو في آالم العرب الثِّْيتل) تيتل(وقولهم ، المعجمة بثالث

  )٤(مواعيَد ُعْرُقوب أخاه بيثرب    وعدت فكأنَّ الُخلُق منك سجَّيًة
ة        واردة في بيت       ) يثرب (وفصل ابن دريد بشأنَّ آلم د عبال سابق  ي ائالً .  ال وا في    «: ق اختلف

اليق     ، عرقوب فقيل هو من األوس فيصح على هذا أنَّ تكون من المثلثة وبالمكسورة             وقيل من العم
ى        ة ال اليق آأنَّت من اليمام اة وبالمفتوحة ألنَّ العم اك تي، اروب فيكون بالمثن ال . رب هن وآأنَّت : ق

  .)٥(»العماليق أيضًا في المدينة
سيد البطليوسي      ) توث(والفرس  ) توت(قول  وآأنَّت العرب ت   ن ال ل  )٦(هذا على رأي اب  ونق

ذا عن األصمعي اب ال، ه ي آت ة ف و حنيف اءنبوحكى أب اء والث ال بالت أنَّ فتق ا لغت شد ، ات أنَّهم وأنَّ
  :لمحبوب النهشلي

  من القّرية َحْزن غير محروث    َلَروضة من رياض الَحْزن أو طرق
  )١(ذ ذي الرُّمأنَّ والتُّوثامن َآرخ بغد    به أحلى وأشهى لعيني أنَّ مررت 

وتقول قد تفل عليه يتفل     «:  الجواليقي آالم الحريري فرأى أنَّ األصح فيها بالتاء فقال         وأيّد
  .)٢(»بالتاء والتقل ثفل

سأنَّ     ن ل ه م ل والعلي ل التأوي ا اليحتم اب م ي ب ال ف شام فق ن ه ه اب رأي علي ذا ال ل ه ومث
  .)٣(» المثناة بالتاءَلَف َت: الصواب«: العرب دليل
رأى       بح ابن   ورّج ري ف ة العرب          أنَّري آالم الحري وت لغ اء في الت ال ،  الت ولهم في    «: ق ق

  .)٤(»الفرصاد توث بالثاء المعجمة بثالث والصحيح أنَّه بالتاء
  .)٥(ووافق ابن منظور الحريري
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 ونحن نعرف   )٦(ضيراء تبدل تاًء على لغة خيبر والنثواقتصر ابن الحنبلي على ذآر أنَّ ال      
وا             ين فأخذوا من بعضها وترآ أنَّ مع ل بمك م حددوا القبائ ا ؛ ألنَّه م يؤخذ بكالمه ل ل ذه القبائ أنَّ ه

  .ًابعض
ى رأي صاحب الصحاح                     ه عل دًا في سألة أخرى معتم )  هـ  ٤٠٠ت(لكنه وضح رأيه في م

ا          ا ف             ، الذي يرى بالنهي عن أنَّ يقال هو بهم ا ذآر من آالم عنهم شهد بم اب الجواليقي    واست ي آت
  . )٧( التوت فارسي معّربأنَّمن ): المعّرب(

أنَّي    ) عقد الخالص(وفي آتابه الثأنَّي     اب الث ا     (يجعل هذه المسألة في الب ول شئ مم في قب
  )8(.رية والشعريةثفأتى ببعض األمثلة الن، فأثبت رأيه السابق) أجمله الحريري أو فصله

ّده  ، والنفث عكسه، أنَّه ماصحبه شئ من الريق   إذ يرى   ) التفل(والخفاجي وضح معنى     وع
سابق     . من التصحيف ومثله قولهم في الفرصاد توث بالثاء المعجمة بثالث          ، ونقل آالم أبي حنيفة ال

ا        ، )يثرب (واستشهد أيضًا بالرواية السابقة الواردة في    ون به ا بيثرب يعن دما يرونه م عن ذآر أنَّه ف
دلت   ، ه من التثريب وهو التقريع والتبكيتنَّألبيثرب تها  تسمي، )7(وآره الرسول . )1(المدينة ذا ب فله

  .)2(ربتبي
ي              سياق القرأنَّ ا داخل ال ى معناه ا نظر إل ردة وأنَّم ردة منف أما اآللوسي فلم يبين معنى المف

  .)3 (>ِفي اْلُعَقِد النَّفَّاَثاِت َشرِّ َوِمن<: في قوله تعالى
ث(و ق   ) النف ع ري ضخ م و الن ده ه ّد ، عن وث   وع اد ت ي الفرص ولهم ف ه ق رأى أنَّ ، مثل ف

  .من التصحيف) التفل والثفل(وجعل اآللوسي ). توت(الصحيح فيه 
أنَّ في         أنَّ من التاء والثاء نرى      وعند معرفة مخرج آلٍّ     الصوتين يختلفأنَّ في صفات ويتفق

تفال وا        ، )5(والثاء صوت رخو   ، )4(فالتاء صوت شديد  ، أخرى أنَّ في الهمس واألس اح فيتفق ، )6(ألنَّفت
نأنَّي     ، ا في المخرج  مزيادة على تقاربه   ذلك يمكن أنَّ           ، )7(إذ الثاء صوت أس وي ول نأنَّي لث اء اس والت

  .)8(تعد هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها ابدال بين صوتيهما
  
  ::التطور الدالليالتطور الداللي  --٢٢

ى تحوالت متال        ؤّدي إل ذا األمر    هو تغّير معأنَّي الكلمات، وهذا التطور تدريجي ي ة وه حق
زمن          ع بمرور ال ا يق اظ وتطّوره أنَّي األلف ر مع لم يكن خافيًا على المعنيين بدراسة اللغة، إذ أنَّ تغّي
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ع اللغات               يلسبب من األسباب، ومن ثّم تكتسب الكلمات معأن        ائعة في جمي دة، وهو ظاهرة ش  جدي
  .]٢٢٦[عبر أطوارها التأريخية

أنَّي         وهذا التطّور يغير معأنَّي الكلمات، أل      نَّ األلفاظ بطبيعة الحال تتطّور فتكتسب من المع
ا،                      ر في داللته أشياء جديدة لم تكن لها من قبل، وذلك أنَّ اللفظة تحيا حياة متجّددة وهي أبدًا في تغّي

تعمالها ق اس ي طرائ ي  ]٢٢٧[وف ائن الحي ف ه الك ا يخضع ل ائن الحي تخضع لم ة بالك شبَّه اللغ ، وُت
ّوره ّوه وتط شأته ونم ة   . ]٢٢٨[ن ذي اآتنف اللفظ ّور ال وأنَّ التط ن أل ًا م اظ اإلسالمية لون د األلف وتع

  .]٢٢٩[القديمة
ّموا        ا، وس ا بيَّن ة الحرص آم داللي وقف ّور ال ن التط وا م دماء وقف رب الق ون الع واللغوي
ة                         ّين وأمكن أنَّ مع ّددوها بزم دماء التي ح ة الق ى لغ ولهم عل د، وقصروا قب االستعمال الجديد بالموّل

ة النقي                    معّين ى أصل اللغ ا سواها خروج عل ة؛ ألنَّ لغة هؤالء هي التي يحتّج بها دون غيرها، وم
ى                  شير إل ا ي ة أو م ّموها لحن العاّم ذا مصنفاتهم التي س د وضعوا في ه شْبُه شوائب وق م ُت ذي ل ال
ى                           ر يطرأ عل ارس أنَّ أّي تغّي ن ف ّرر اب ى ق اوين ُأخرى حت ظاهرة التطور الداللي من أسماء وعن

  .]٢٣٠[المعنى موقوف على ما ُسِمَع
ة           ّور الدالل وي، ولتط د اللغ ى النق رت عل ي أّث ل الت ن العوام ٌل م وي عام ّور اللغ والتط

  .]٢٣١[وتغّيرها في اللفظ طرائق مختلفة آثيرة، نّص عدد من الدارسين على أهّمها
ه    ١ ضييق في ى أو الت ي  :  ـ تخصيص المعن م خّص ف ًا ث ي األصل عام ا وضع ف و م وه

راده، أو      االست ا فيضيق شمولها                   «عمال ببعض أف ى بعض أجزائه ة عل ة العام هو أنَّ تقصر الدالل
ي           ة ف ه الكلم ت علي ا آأنَّ ددًا مم ل ع ياء أق ى أش صورًا عل ة مق دلول الكلم صبح م ث ي بحي

  .ومن امثلة ذلك السبت آانت تعني الدهر ثم خصصت الحد ايام االسبوع،]٢٣٢[»األصل
وذلك بأنَّ يتوّسع في معنى اللفظ ومفهومه فُيْنَقُل من : توّسع فيه ـ التعميم في المعنى أو ال ٢

د          . معناه الخاص الذي يدلُّ عليه إلى معنًى عامٍّ شامل         ى الجدي فالمعنى القديم يكون أضيُق من المعن
ة أوسع من                        الذي يجعل عدد ما تشير إليه الكلمة أآثر من السابق، أو يصبح مجال استعمال الدَّالل

ة        قبل ويكون    اس آلنت         ، ]٢٣٣[هذا االتساع نتيجة إلسقاط بعض المالمح التميُّزي ك الب ة ذل ومن امثل
  .تطلق على الحرب ثم عممت على آل شده
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ْذآر أنَّ  ّور    «وُي ي تط رًا ف ّل أث صها وأق ن تخصي ات م ي اللغ يوعًا ف ّل ش ة أق يم الدَّالل تعم
  .]٢٣٤[»الّدالالت وتغّيرها

ة     وذلك بأنَّتق:  ـ تغّير مجال الداللة ٣ ة ُأخر والدالل ال اللفظ من مجال داللته إلى مجال دالل
ذلك من                     ا آ هنا ال تنكمش فيتضاءل المحيط الذي تتحّرك فيه بعد اتساع وعموم، وال يتحّول مجاله

ين  . ضيق وخصوصية إلى تعميم وشمول لما ليس لها من قبل          فاللفظ هنا يّتخذ سبيًال يجتاز فيه ما ب
ين  التشابه ى نقطة ُأخرى يجري استعماله فيها، وتغّير الداللة يحصل          نقطة تداوله ومعناه األول إل     ب

  .]٢٣٥[)االستعارة والمجاز المرسل(الداللتين أو قرب بينهما أو مناسبة واضحة وله مظاهر منها 
دلولين    «: فاالستعارة ين الم ّنٌة   ]٢٣٦[»هي أنَّ ينتقل مجال الداللة لعالقة المشابهة ب ، وهي س
  .]٢٣٧[من سنن العرب

دلولين: مجاز المرسلوال ين الم شابهة ب ر الم ة غي ة لعالق ال الدالل ل مج و أنَّ ينتق . ]٢٣٨[ه
ة،      والمجاورة،   والحالية،  والمحلية،  ووأهّم عالقاته السببية،     ة، والكلي ة، والجزئي ة، والمكأنَّي الزمأنَّي

اً               ى عشر وجه ارس بفص    . ]٢٣٩[واعتبار ما آأنَّ وما سيكون، وقد ذآر بعضهم اثن ن ف ل وخّصه اب
سبب       مباب األسماء التي تس   «سّماه   وغى     ، ]٢٤٠[»ى بها األشخاص على المجاورة وال ك ال ال ذل ومث

  .آانت تعني االصوات في الحرب واصبحت تطلق على الحرب لعالقة المسببية
  
  ::مسائل من هذا النوعمسائل من هذا النوع، ، تعميم الداللةتعميم الداللة  --ا

دّ                 خصَّ سألة ويمكن أنَّ نع ذه الم ه ه درة في درت ة من أ        صاحب ال ول العام ة توسيع     ق مثل
ري     هنقل فألنَّ رحل:  العامة تقولأنَّالداللة إذ   ول الحري ا يق م آم  )٣( إشارة الى أثاثه وآالته وهو وه

اس ا     ، ينافي الصواب ويباين المقصود به في لغة العرب        ًال إال      آلإذ ليس في أجن سمونه رح الت ماي
  :ه الشاعر بقولهناسرج البعير الذي ع

  َيوَم الّرحيل ألتراب لها عـُرِب    َلتهـامهما نسيُت فـما أنََّسى مقا
  وهجًا يفوق ُضرام النَّار واللهِب    ّن قلبي بأيـديـكـّن أنَّ لـهَسكِّ

  ْحِل  والَقَتِبقبل التآلف بين الرِّ  ليَت الفراق نَعى روحي الى بدني 
  .» حالإذا ابتلَّت النعال فالصالة في الرِّ«):  o(بدليل قوله ومسكنه ورحل الرجل منزله 

  .)٤(هو أحضر النعل، وللخصيب الّرحل، الرَّيع:  من آالم العرب للمعشبأنَّو

                                           
 .٢٤٣: علم الداللة: ينظر، ١٣: التردف في اللغة] 234[
 .٢٣٥، ١٢٧: ، داللة األلفاظ٢٨٦ -٢٨٥: لحديثةلحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية ا: ينظر] 235[
 .١٦٨: دور الكلمة في اللغة: ينظر، ٢٤:التردف في اللغة]236[
 .٢٠٤: الصاحبي في فقه اللغة: ينظر] 237[
 .١٦٩: دور الكلمة في اللغة: ينظر] 238[
 . ٣١٦]: وافي[، علم اللغة  ٣٥٧/ ١: المزهر: ينظر] 239[
 .٩٥ -٩٤: الصاحبي: ينظر] 240[
 .١١٦: درة الغواص: ر ينظ]٣[
 .١١٦: نفسه:  ينظر]٤[



دد في                    ا ُح ردة آم والحريري في عرضه لهذه المسألة آأنَّ سائرًا أصل الوضع األول للمف
  )٥(.»آٌب للبعير ْرَم: لْحالرَّ«:  بعض المعجمات إذ قيل

سكنه وبيئ                زل الرجل وم شمل من ى أصبح ي اه حت ه وتطور معن ال الليث   «٦.  )١(ت ِل ُل الرَّجُ  َرحْ : وق
  ٧ )٢(.»مسكنه 

ه          أنَّ داللت رى أنَّ        ، فعلماء اللغة لهم آراء متباينة في بي ذا االزهري ي في آالم    ) الرحل (فه
دة  ي عبي ل عن أب ا مأنَّق وه منه ى وج ع  «:  العرب عل سه وجمي ه وِحل ضه وَحقب ع ّرَب الرَّحل بجمي

دة وهو        : قال األزهري .... ٌل بغير أداة َرحْ   أغُرضه قال ويقولون أعود الرَّْحل     وهو آما قال أبو عبي
سَّرْ     وأما الرِّ  )٣(.»١من مراآب الرجال دون النساء       الجلود وتكون   ج وُتغَ حالة فهي أآبر من ال شَّى ب

ل  ل ن اإلب ب م ل والنجائ ساء    «.... لخي ال دون الن ب الرج ن مراآ ة م ل والرَّحال د صح أنَّ الرَّح ق
  ٢ )٤(.»ر هذا منزل الرجل ومسكنه وبيتهوالرَّحل في غي
ن    ،  آأنَّت لهم آراء مختلفة فمنهم من وافق الحريري ومنهم من خطَّأه           ةاح الدر ّروُش ذا اب فه

أتي     ري يجوَّز أنَّ ي ى اآلالت ) الرحل (ب الى   ٣.)٥(بمعن ه تع دليل قول لَ <: ب سَِّقاَيةَ  َجَع ي  ال لِ  ِف  َرْح
  ٤.)٦(>َأِخيِه

 التي رأى فيها بأنَّ ليس في جنس اآلالت مايسمونه رحًال           واعترض على عبارة الحريري   
ّد      ذي ع وهري ال الم الج ر بك رج البعي ل(إال س اث     ) الرح ن األث صحبه م ل ومايست زل الرج من

  :ة رأيه بما نقله من شعر لمتمم بن نويرةمستشهدًا على صّح
  ٥.)٧(صبوٌر على الّضراء مشترك الرَّْحِل    آريم الثنا حلو الشمائِل ماجٌد

  .اثفأراد بالرحل األَث
  .ووعاؤه من جملة أثاثه٦ )٨(>َأِخيِه ِمن ِوَعاء اْسَتْخَرَجَها ُثمَّ<: قال تعالى

هٌو                       ه س اع ؛ بأنَّ اث والمت ى الرحل باألث ري لمعن وفي ضوء ذلك عّد ابن بري أنَّكار الحري
   البعير لرحومن أجل تحقيق آالمه استشهد بما ورد عن أهل اللغة من أنَّ الرَّحل ٧.)١(منه

  
  ١ )٢(.ويحتج باالستشهاد بالقرأنَّ والشعر،والرحل األثاث والمتاع

ائالً          ة ق قلت  «:  وُيدلي ابن منظور برأيه الذي يخالف رأي الحريري بما نقله عن أهل اللغ
  ٢ )٣(.»قال اللغويون والرحل مسكن الرجل ومايصحبه من اآلثاث 
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ن آتاب اب األول م ي الب ي ف ن الحنبل ا اب الص(ه وجعله د الخ ذي رَّ) عق ى ال ه عل د في
اث والرَّحال           : وأقول«:  الحريري وخّطأه قائالً   : الرحُل بمنزل متاع الرجل ومايستصحبه من األث

  ٣.)٤(»س الحيرية حكاه ابن بري عن الجوهري فالطنا
ويرة       َرِس الرحل األثاث والمتاع ومنه فُ     أنَّوحكى أيضًا عن أهل اللغة       ن ن تمم اب م  ،  بيت م ث

  ٤ )٥(:َل مثله قول الشاعرُجِع
  والزاَد حتى نعله ألقاها    القى الصحيفة آي ُيخفِّف رحَله

 في تفسير سورة     ) هـ ٣١٠ت   (د رأيه بما نقله أيضًا من قول المفسرين ومنهم الطبري         وأّي
الى  ، يوسف ه تع ن <في قول دَ  َم ي  ُوِج هِ  ِف رأى  ٥ )٦(>َرْحِل الى       أنَّف ه تع دليل قول اث ب  < الرحل األث

  ٦.)٧(>َأِخيِه ِمن ِوَعاء َتْخَرَجَهااْس
ا               دة منه ا آلراء ع ضًا إذ عرض فيه اجي أي شهاب الخف ماجاء في   : وهذه المسألة شغلت ال

  ٧     )٨(.الصحاح من أنَّ الرحل المنزل ومتاع الرجل وما يستصحبه من األثاث
  ج قول متمم بن نويرة رِّوُخ

   الرحلصبور على الضراء مشترك                       
  وشعر عبد المطلب 

  الهم أنَّ المرء يمنع رحله فأمنع رحالك                   
  . من هذا المعنى

ه ومن خطه نقلت        «:  واستشهد بكالم ابن هشام في تذآرته فقال       ن هشام في تذآرت قال اب
  )١(.»رحل الرجل متاعه 

الى    >ِهَرْحِل ِفي ُوِجَد َمن<: في قوله تعالى) الرحل(ر الخفاجي وفسَّ ه تع دليل قول  باألثاث ب
  .>َأِخيِه ِمن ِوَعاء اْسَتْخَرَجَها<: 

ة                       ه أمثل ي ل ن الحنبل ن منظور واب ري واب وهذا المعنى الذي أثبته الخفاجي ومن قبله ابن ب
   )٢(. وأشهر من أنَّ تذآرىحْصأآثر من أنَّ ُت

ون نق   «:  عبارة العامة صحيحة فقال    أنَّالعلوي  محمد مهدي   ورأى   ى      ويقول ارة ال ه اش ألنَّ رحل ل ف
ادة رحل   ( والعبارة صحيحة قال في الصحاح        تهأثاثه واآل   الّرحل مسكن الّرجل ومايستصحبه       ) م

  )٣(.»من األثاث 
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درة نجد           ة آأنَّت ضيقة فغدت     أنَّفمن هذا العرض لآلراء التي جاءت في شروح ال  الدالل
ك   من التوسع من غير أنَّ تخرج عن م         آبيرٍ بعد ذلك على قدرٍ    ) الرحل (جالها الداللي أساسًا من ذل
ثم تطورت داللته باتجاه التوسع فدلت على متاع المسافر الذي يصحبه ثم غدت              ، فهو سرج البعير  

  .دالة على األثاث بكل مافيه  من أدوات
ري     ، شفعت الرسولين بثالث  : ذهب اليه العامة في قولهم    اومن هذا االتساع م    ده الحري إذ ع

ي ذ سبب ف ًا وال ه وهم ى نطق ادت العرب عل و مااعت ك ه آخر أي ، ل فّعت الرسول ب ول ش ا تق ألنَّه
ين   ، جعلتهما اثنين  ا إذا ُبعِ    . فمعنى الشفع االثن ال   ام ٍث فيق دًا  ، زت الرسولين بثالث  عزَّ : َث بثال معتم

ريم        رأنَّ الك ى شواهد من الق ك عل الى   ٤.)١(في ذل ه تع ْلَنا  إذ<: ففي قول ْيِهمُ  َأْرَس ْينِ  ِإَل ذَُّبوُهَما َف اْثَن  َك
  ٦.)٣(أي قويناه ألنَّ معنى عززنا قوينا٥، )٢(>ِبَثاِلٍث َفَعزَّْزَنا

  .ولم يهتم بهذه المسألة الجواليقي وابن بري
والى الرأي نفسه ذهب ابن منظور مختصرًا آالمه ذاآرًا لهذا المعنىفي موضعين األول              

  ١٢) ٥().شفع(دة ماوالثأنَّي ، )٤()عزز(منهما في مادة 
شفع                 تعرب  وال ى ال ول ومعن ذا الق ين ليتطابق ه ، قول شفعت الرسول بآخر أي جعلتهما اثن

ه وأنَّ واترت                       ٍث قويت ى عززت بثال أما إذا بعثت بالثالث فوجه الكالم أنَّ يقال عززت بثالث ومعن
  ٣) ٦(.الرسل فاألحسن أنَّ تقول قفيت بالرسل

  .واغفل الخفاجي هذه المسألة ولم يهتم بها
يم    اال أنَّ ا ذآر الحك ن آي ال ه م ا نقل ه بم ًا رأي ري مقوي ي رأى رأي الحري ال ٤.)٧(آللوس ق

آخر   ،  إذا بعث بثالثِبَثاِلٍث َفَعزَّْزَنا: تعالى ول شفعت ب ر   ، أما إذا شفع فاألفضل أنَّ يق ا إذا وات أم
  .اَنِلُسُرم ِبِهى آثاِرَلا َعَنْيفَّ َقمَُّثيت بالرسل آما قال سبحأنَّه فالرسل فاألحسن أنَّ يقال ق

أنَّ الشفع ما آأنَّ من      : الشفع على الزيادة قال الخليل    «وقد أوردت آتب اللغة مايؤآد داللة       
  ٥ )٨(.»آأنَّ وترًا فشفعته باآلخر حتى صار شفعًا:  العدد زوجًا تقول 
  ٦)٩(.»آأنَّ ِوترًا فشفعته بأخر: تقول، الشَّفع من العدد ما آأنَّ زوجًا«: وقال الليث

أنَّ       وتط  اده آ ذي مف ذي ذآر وال شرط ال د بال ادة دون التقي ى الزي ى معن شفع ال ى ال ور معن
رأي            ولعلَّ. وترًا واحدًا فزاده بآخر ليصبحا شفعاً      ذا ال ذآر  .  ماجاء في بعض المعجمات يعضد ه ف

                                           
 .٢٤٤-٢٤٣:  الغواص في أوهام الخواصدرة:  ينظر]١[
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 .٢٠ق : نفسه:  ينظر]٦[
 .٢٦٩: آشف الطرة عن الغرة:  ينظر]٧[
 ].شفع[ مادة  ١/٢٦٠:  العين]٨[
  .دة نفسها  الما١/٤٣٧:  تهذيب اللغة]٩[
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شفع شفاعة حسنة       <:  المنذري عن أبي الهيثم أنَّه قرأ      ى عمل        ٧]١ [>من ي ًال ال زداد عم ال . أي ي : ق
  ٨.)٢(شَّفع الزيادةوال

  ١.)٣( »وتشفع علي بالعداوة أي يعين علي، تشفعه أي تزيده«:  ومنه أيضًا
رًا      ، والشفعة مشتقة من الزيادة ؛ ألنَّ االشفيع يضمُّ المبيع الى ملكه فيشفعه به             أنَّ وت ه آ آأنَّ

  ٢.)٤(واحدًا فصار زوجًا شفعًا
ا     ق بصحّ يومن أجل التحق   ا   ة الرأي فيه ة واألدب     نَّ فضًال عّم ل من شواهد اللغ ول  ، ِق نَّ إنق

ة    . ونحن نعرف أنَّ الشفع هي المتكونة من رآعتين       ، صالة الليل فيها الشفع والوتر     وبهذا نؤآد دالل
  .هذه المفردة على االثنين

  ::مسائل من هذا النوعمسائل من هذا النوع، ،  تخصيص الداللة تخصيص الداللة--بب
ة     هوالتي يمكن أنَّ نعدَّ  هذا ال      وومن المسائل التي وهمت فيها العامة        م من تخصيص الدالل

  المغنية خاصة وهي في آالم العرب األمة مغنية ) القينة(أنَّ : قول العامة
  :٣ آما في قول زهير)٥(.آأنَّت أو غير مغنية

  ٤)٦(الى الظهيرِة أمٌر بينهم لبَك    َردَّ القيأنَّ ِجماَل الحيَّ فاحتملوا
صّواغ والحداد          األصل فيه من ِقنُت الشئ أقينه َقيناً      ) القينة(واشتقاق   ل لل  إذا لممَته ومنه قي

  :  ومنه قول الشاعر. قينًا وسميت الماشطة قينًا
  ٥)٧(صدوع الهوى لو آأنَّ َقْيٌن يقينها    ولي آبد مقروحة قد بدا بها

ارة   «: وقد ورد من قبل على لسأنَّ ابن السكيت ردًا على مثل هذا الرأي فقال              أنَّ : قلت لعم
الكير   : عامل بالحديد قين فقالبعض الرواة زعم أنَّ آّل      آِذب أنَّما القين الذي يعمل الحديد ويعمل ب

  ٦)١(.»واليقال للصائغ قين والللنجار قين
ن األر         اب ب ول خب ن ق ة ع ي الجاهلي َل ف رأي ُنِق ذا ال ل ه ي   «: تومث ًا ف ت قين آن

  ١)٢(.»الجاهلية
ادة       فابن منظور ت  . اح الدرة ولم يهتم بهذه المسألة اال القليل من شرّ        ين (حدث عنها في م ) ق

ر                        ة آأنَّت أو غي ة مغني ورأى أنَّ داللة القينة على المغنية خاصة خطأ ؛ ألنَّها في آالم العرب األم
سمى     ًا وت داد قين صواغ والح مى ال ه وس ًا إذا لممت ه قين شيء اقن ت ال ن قن ة م تقاق القين ة واش مغني

  ٢    )٣(.الماشطة أيضًا قينًا
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 .٣٨ق : تهذيب الخواص من درة الغواص:  ينظر]٣[



اجي ردًا الم الخف ضمن آ داللي إذ رأى وت ى التطور ال ري فوقف عل ى الحري ذه أنَّ عل  ه
ه أو من المجاز المشهور فال وجه إل                    اره المسألة أما تخصيص للعام بأحد فردي وأنَّ استعمال   ، نَّك

ى     اموس بمعن ي الق اءت ف ا ج دليل أنَّه رًا ب ًا ونث رب نظم الم الع ي آ ٌر ف ة آثي ى المغني ة بمعن القين
  ٣ )٤(.يدها باالمة البيضاءلكن ابن السكيت ق، المغنية

ذه اللفظة فثعلب                        اوردتوقد   دة له أنَّ ع ده مع ري والتي أتت بع  الكتب التي سبقت الحري
: والقينة، الماشطة: والقينة، نة الفقرة من اللحم   ْي القَ «: يعدد معأنَّيها بقوله المنقول عن ابن االعرابي      

  ٤    )٥(.»والَقينة الجارية تخدم حسب، المغنية
م تق اءول ن يحسن الغن ى م ا عل صر داللته ن الجوزي، ت م  وجعل اب ة وأنَّ ل ة قين ن األم م
  ٥ )٦(.تحسن الغناء

ُد  :القين والقينة«:  تكون آلمة القينة دالة على المغنية إذ يقولغير أنَّ البغدادي أنَّكر أنْ   العب
  ٦)١(.»وليست القينة المغنية، األمة من قنته قينًا إذا أصلحته وخدمته

ة          ٣)٤ (والمجمل ، )٣٢ (والتهذيب١،)٢(عجمات آالعين اما الم  د واألم ة العب ين والقين ّدت الق ، فع
  .وجرى في العامة أنَّ القينة المغنية

ة ف              ا بالمغني ر     عن وفي عدد آخر من المعجمات أقوال ترجح تخصيص داللته ن األثي ت ( ب
  ٤)٥(.»المغنية من اإلماء والماشطة وآثيرًا ماتطلق على ، األمة غنت او لم تغن: القينة«)  هـ٦٠٦

أنَّ  ة َقينَ أنَّما قيل للمغنيّ «: هريزوقال اال. المغنية:  عوام الناس يقولأنَّوعن الليث    ًة إذا آ
  ٥)٦(.»ماء دون الحرائر ِإلل اَموذلك من َع، الغناء لها صناعًة

ات ا قين اء وجمعه ي اإلم ة ف ى المغني رًا عل ق آثي د يطل ديث، وق ي الح ع «: وف هى عن بي
  ٦)٧(.»قينات أي اإلماء المغنياتال

ي المصباح رأي ف ذا ال ل ه ادي ٧،)٨(ومث ا الفيروزآب ـ٨١٧ت (أم دو ) ه ى أنَّفيب دم معن ه ق
  ٨.)٩(الخاص بالمغنية على ماقيل من أنَّها أعم) القينة(

ه                     ري بقول ى آالم الحري ّرد عل ا ف أنَّ فك به أنَّي يوه شرق األلم ة    «:  واهتم المست ولفظ قين
ام   ،  العرب الجارية المغنية بوجه خاص     معناه في لغة   ى       ، واألمه بوجه ع ري عل وإذا قصره الحري

التفسير األخير مزيفًا األول فهو يتابع في ذلك أبا عمرو بن العالء الذي ربط هذا اللفظ بكلمتي قين                  
                                           

 .٢٥١: شرح درة الغواص:  ينظر]٤[
 ].قين[  مادة  ٩/٣٢٠:  تهذيب اللغة]٥[
 .١٧٢-١٧١: تقويم اللسأنَّ: ظر ين]٦[
 .٨:  ذيل فصيح ثعلب]١[
 ].قين[ مادة  ٥/٢١٩: العين:  ينظر]٢[
 . المادة نفسها٩/٣٢٠: تهذيب اللغة:  ينظر]٣[
 . المادة نفسها٩/٣٢٠: تهذيب اللغة، ٣/٧٣٩: المجمل:  ينظر]٤[
 ].قين[ مادة ٤/١٧٥:  النهاية في غريب الحديث]٥[
 . المادة نفسها٩/٣٢٠:  تهذيب اللغة]٦[
 ٤/٢٦٢: القاموس المحيط، ] قين[٠ مادة ٢/٧١٦: المصباح المنير ، ٢٣٢-١٧/٢٣١: لسأنَّ العرب:  ينظر]٧[

 ].قأنَّ[مادة 
 ].قين[ مادة  ٢/٧١٦: المصباح المنير:  ينظر]٨[
 ].قأنَّ[ مادة  ٤/٢٦٢: القاموس المحيط:  ينظر]٩[



ينُ  أنَّ الق داد وق َدأي ح ّو الحدي ة      ، اه س ى الخدم ن معن ه م ا في سب لم ذلك أنَّ ه ب ى األم د معن ووج
  ٩ )١(.»ألمتهأنَّ وا

ة         ا بالمغني صيص داللته ة بتخ ور الدالل اهر تط ن مظ ة م ى أنَّ القين دثون ال ل المح ويمي
  ١ )٢(.خاصة

ة اسم يختص                   م أنَّ الراحل ومن ذلك التخصيص الذي هو عند الحريري من األوهام وهمه
  ٢  )٣(.ها للمبالغةوالهاء في، ورأى الحريري أنَّ الراحلة تقع على الجمل والناقة، بالناقة النجيبة

ردة       ة المف د أنَّ آأنَّت       . فقول العامة هنا قد ضيق مجال دالل ة فقط بع ة النجيب فخصها بالناق
  .تدل على الجمل والناقة آما ذآرها الحريري

ه       َنوبيَّ ة بقول ا سمي   «:   الحريري سبب تسميتها راحل ا ُترحل   تأنَّم ة ؛ ألنَّه شدُّ  :  راحل أي ي
  ٣)٤(.»ل عليها الرَّْح
ى         ، )ةَلاِعَف(لصيغة الصرفية لها هي وزن   وا د حملت عل ردة ق ذه المف صيغة في ه ذه ال وه

ا          ا من صيغة اسم      ) ةولَ ُعْفَم(المجاز ؛ ألنَّ بابه واسع فبين الحريري أنَّهم أرادوا به فتغيرت داللته
رًا وذآر       ر وارد آثي ذا الجأنَّب من      الفاعل الى اسم المفعول وهذا التعبي ددة عن ه ة متع ه   أمثل ا قول ه

  ٤ . أي مرضية)٥(ٍةَياِضيشٍة رَّفي ِع: تعالى
  :ويكنى عن النعل بالراحلة ؛ لكونها مطية القدم واليها أشار الشاعر الملغز بقوله

  ٥)٦(نجنبهن الماء في آلِّ مورد   َرَواحلنا ستٌّ ونحن ثالثٌة
ا الرجل لمر    ه  وابن قتيبة خصص المفردة بداللة الراحلة بالناقة التي يختاره ه ورحل  )١(.آب

٦  
سير           قلت َغِلطَ «:  أما االزهري فخطَّأ ابن قتيبة في أمرين قائالً        يئين في تف  ابن قتيبة في ش

ةً     ، هذا الحديث أحدُهما أنَُّه جعل الراحلة الناقة       ده راحل ةُ ، وليس الجمل عن ّل       والراحل د العرب آ  عن
ى            رًا أو أنَّث أنَّ ذآ ة     ، بعيٍر نجيٍب جواد سواٌء آ ة من الجمل        وليست الناق ى باسم الراحل ول  ، أول تق

صفة           ة في  ال ة للمبالغ العرب للجمل إذا آأنَّ نجيبًا راحلة وجمعه  رواحل ودخول الهاء في الراحل
«)١.)٢  

 وماجاء  )٣ (٢وماجاء به الحريري من تخطئٍة تابعه فيه غيره ومنه ماجاء عند ابن الجوزي            
أنَّ        ، ال  حرتيصلح لال في بعض المعجمات من أنَّ الراحلة البعير الذي          رًا آ ل ذآ والمرآب من االب

                                           
 .٢٢٨:   العربية]١[
 .١٦٦: ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ، ٢١٧: والتطور اللغويلحن العامة :  ينظر]٢[
 .٢٦٨: درة الغواص في أوهام الخواص:  ينظر]٣[
 .٢٦٨:  نفسه]٤[
 ].٢١:  [ الحاقة]٥[
 .٢٦٨: درة الغواص:  ينظر]٦[
 ].رحل[ مادة  ٥/٥: تهذيب اللغة:  ينظر]١[
 ].رحل [ مادة  ٥/٥:  تهذيب اللغة]٢[
  .١٣٦: تقويم اللسأنَّ: نظر  ي]٣[



ذا       )  هـ  ٧٧٠ت  (والفيومي  ٤)٥( والصاغأنَّي   )٤( ٣هريزوأشار الى ذلك اال   ، أو أنَّثى    ى ه إذ أشار ال
  .٥)٦(القول مع القول الذي يذهب الى أنَّ الراحلة هي الصالحة ألنَّ ترحل 

م ي رثول ّركت سألة   بعض ش ذه الم درة له ن م، اح ال ن اب ه   لك د ماقال ا فأآ تم به ور اه نظ
ة              ى الجمل والناق ة             ، الحريري من عّده للراحلة بأنَّها تقع عل التي في داهي ة آ ا للمبالغ اء فيه ، واله

  ٦.)٧() رحل (عن هذا النوع ذآرها في مادة آثيرًة موردًا أمثلةً  ، وأنَّها فاعلة بمعنى مفعولة 
ذيَ قِ            أنَّي ال اب الث ري           وجعلها ابن الحنبلي في الب ه الحري ه ماجاء ب ل في ق    ، ب ة تطل الراحل

ة        ، على الناقه والجمل     ى مفعول ة بمعن ه   ، والهاء فيها آالهاء في راويه وداهية وهي فاعل ًا رأي مبين
  . )١(»٧ النجيب والنجيبة من األبلوراحلة ه«:  لسأنَّ صاحب المغرب إذ يقول ىصراحًة عل

ة (وابن الحنبلي عّد مجيء      ى وزن فَ   ) راحل اب المجاز      ةلَ اِععل تح عين     ، من ب ) رحل   (وف
  : جاء قول األعشى ، ومضارعه 

  ١)٢(رحلت ُسمّية ُغْدَوًة أجمالها                     غضبي عليك فما تقول بدالها
ذي                   وزن ال اقض لل ى المن وأآد ورود هذا االسلوب في القرأنَّ بأنَّ تأتي الصيغة على المعن

د بقول ن دري ه اب ذا ماجزم ه وه ي « : ه جاءت ل ة ف وب فاعل و مقل ة فه ر راحل سميتهم البعي ا ت فاّم
الى      ه تع ْسُتوًرا  <: موضع مفعولة من قول ا مَّ ه  ٢.)٣ (>ِحَجاًب وم من أمر اهللا     <: وقول  >ال عاصم الي

)٤٣.)٥( »)٤  
ذا                        ذي حدده لكن ه ام ال اب تخصيص الع وتساهل الخفاجي في هذه المسألة إذ عّدها من ب

ة                    اليمنع قول من يعمم اللف     ة تختص بالناق ة في تجويزهم أنَّ الراحل ول بعض أهل اللغ ل ق ظة  فنق
  ٥.)٦(والجمل والهاء فيها للمبالغة

ود ه نعت يختص باألس يم بأنَّ ة للبه ول العام ع ، وق ده م ن أنَّ نع يم يمك ل به تماعهم لي الس
ذي اليخ              تخصيص الداللة وقد خطَّ    ون الخالص ال يم هو الل ّد البه ة إذ ع ون   أ الحريري العام الطه ل

  ٦ )٧(. غير شيتهيةآخر واليمتزج به ش
ه             ك          ، وذآر قولهم لليل المقمر ليٌل بهيم مبينًا سبب بهمت ى ذل ة وعل الختالط ضوء القمري

  ٧.)٨( يقال أبيض بهيم واشقر بهيمأنَّيمكن 
  .  وآالمه هذا يمكن أنَّ يكون من األضداد 

                                           
 ]  رحل[ مادة  ٥/٥: تهذيب اللغة:  ينظر ]٤[
  المادة نفسها ٥/٣٦٧: التكملة والذيل والصلة:  ينظر]٥[
  المادة نفسها ٣٠٣- ٣٠٢/ ١: المصباح المنير:  ينظر]٦[
 المادة ٣٤١/ ٧ :وتاج العروس ، ٢٧٧/ ١١: لسأنَّ العرب ، ٢٩ق : تهذيب الخواص من درة الغواص:  ينظر]٧[

 نفسها 
  .٢١٦: عقد الخالص في نقد آالم الخواص: ينظر،  ]رحل[ مادة  ١/٢٠٥:  المغرب في ترتيب المعرب]١[
 .٢٧: ديوأنَّ االعشى:  ينظر]٢[
 ] .٤٥:  [ االسراء]٣[
 ] .١١:  [ هود]٤[
 ].رحل[ مادة  ٢/١٤٢:  جمهرة اللغة]٥[
  .٢١٥: اصشرح درة الغواص في اوهام الخو:  ينظر ]٦[
  .٢٧٠ – ٢٦٩: درة الغواص:  ينظر ]٧[
  .٢٧٠:  نفسه:  ينظر]٨[



ون       « : وله  أما أهل المعجمات ومنهم األزهري فقد عّرف البهيم بق         ه ل هو الذي اليخلط لون
ه                   ..... من السواد آأنَّ أو غيره      ، سواه   ه تخالف معظم لون ذي الشية في ل ال وأنَّ الخي والبهيم من ال
  . )٢( والبهمة الّسواد)١(»وليل بهيم الضوء فيه الى الصباح ..... 

ون سواه    وهو في األصل الذي اليخالط ل ، ورأى صاحب النهاية أنَّ البهيم جمع بهم    ه ل ون
  .)٣(فيكون لونه نقيًا،

  . )٤(ه اللون النقي الخالي من أي لون آخر يخالطهأنَّوابن منظور عمم داللة البهيم ب
ٍم بُ       ٍم  وقال بتحديد داللته باألسود بما جاء في الحديث في خيل ُدْه ل  ، ْه وُد   : وقي يُم األس الَبِه

)٥(.  
واللون الخالص الذي اليخالطه لون     ، د   وقد أوردت المعجمات مجىء البهيم بمعنى األسو      

  .آخر 
يم          ه الخالص           ابنف ، أما آتب اللحن فأوضحت أيضًا معنى البه رى بأنَّ سيد البطليوسي ي  ال

ل          وأنَّ الخي ول   ياللون فعند حديثه عن أل ه والوضَ              «:  ق ذي الشيه ب َصمت ال يمُ  هو الُم ح أي  والبه
  .)٦(»لوٍن آأنَّ 

وزي إذ راى  ن الج ك اب د ذل ره    وأآ ه غي الص اليخالط ون خ لِّ ل ى آ ع عل يم يق ،  أنَّ البه
   .)٧(دهم بهيمأآما يقال وورد بهيم اشقر بهيم : فيقال

يم نعت يختص باألسود  ال البه أ أنَّ يق رى أنَّ من الخط درة ي ه لل ي تهذيب ن منظور ف واب
يم    ويجوزأنَّ، والبهيم اللون الخالص الذي اليخالطه لون آخر        . الستماعهم ليل بهيم      يقال أبيض به

  . )١(وأشقر بهيم
اك                  وعدَّ الخفاجي تخطئة الحريري للناس ليست إال أقواًال لبعض أهل اللغة في حين أنَّ هن

  . )٢(فليس مما أنَّكره بمنكر، البهيم االسود وبه جرى االستعمال  : من خصه فقال 
ى        ألنَّ ال  ،والخفاجي يقرُّ بالتطور الداللي الذي يحدث بتخصيص العام          ذهب ال ذي ي قول ال

  . فالبهيم الذي اليخالطه غيره والبهيم االسود . التعميم يقابله آخر يقّر بالتخصيص 
ر        ز مط د العزي دآتور عب رى ال رأي في ذا ال ة ه ات الحديث رت الدراس د أق دآتور  وق وال

م فالبهيم آل لون خالص اليخالطه غيره وه       ، لعام  لواب في داللة البهيم تخصيص      ترمضأنَّ عبد ال  
  . )٣ (هيم لألدهم خاصةبيجعلون ال

                                           
 ] .بهم[  مادة  ٣٣٧ ـ ٣٣٥ / ٦:  تهذيب اللغة]١[
 .  المادة نفسها ٣٤٠ / ٦:  نفسه:  ينظر]٢[
 .  المادة نفسها ١٦٧ / ١]: ابن األثير [ النهاية  :  ينظر]٣[
 .سها   المادة نف٥٨ / ٢: لسأنَّ العرب: ينظر ] ٤[
 . المادة نفسها٢/١٥٩: لسأنَّ العرب، ١/٢٩: الموطأ:  ينظر]٥[
  .١٤١:االقتضاب في شرح ادب الكّتاب] ٦[
   .٢١٠: تثقيف اللسأنَّ:  ينظر]٧[
 
  .٣٣ق : تهذيب الخواص من درة الغواص:  ينظر ]١[
  .٢٥١: شرح درة الغواص:  ينظر ]٢[
 .٢٥: لحن العامة والتطور اللغوي ،١٦١: ية الحديثةلحن العامة في ضوء الدراسات اللغو:  ينظر]٣[



ة      وي الحاصل بتخصيص الدالل ور اللغ ع التط ّدها م رى نع سألة أخ ا م إذ أوضح ، وهن
ذلك  ، ألنَّه يريد السُّوقة الرعّية ، الحريري قول العامة أنَّ السُّوقة اسم ألهل السُّوق هو وهٌم    ُسمُّوا ب

ه     ألنَّ الملك يسوقُ  ، س ، هم الى إرادت ه       وي لفظ ا   توي ال   ، لواحد والجماعة في وٌم      : فيق ٌل سوقة وق رج
  : معتمدًا في ذلك على ماقالته الُحرقة بنت النعمأنَّ )٤(سوقة

  )٥(فبيَنا َنُسوُق النَّاَس واألمُر أمْرُنا           إذا نحن فيهْم ُسوقٌة َنَتنصَّف
ذآر   والسوق في آالم الع    ، والسوقيون عند الحريري هم أهل السوق واحدهم سوقّي          رب ت

  .)٦(وتؤنث
ري    وأّي ه الحري ا قال واليقي م ّس، د الج م   وال ذا األس ميت به سوقهم  ، وقة س ك ي ألنَّ المل

  .)١(فينساقون له ويصّرفهم على مراده
  )٢(:زهير قول  ويقال للواحد ولألثنين ُسوقة وربما ُجمع ُسوَقًا ومنه 

  ذه الَسوقايطلب شأو امرأين قدَّما حسنا           نال الملوك وبّذا ه
  : ًا ضوقال اي

  )٣( ياحار لم ُأْرَمَيْن منكم بداهية             لم يلقها سوقة قبلي والملك
  .)٤(واهل السوق الواحد منهم سوقي والجماعة سوقيون

ى م     دخل ال ي الم شام ف ن ه ب اب ري  اوذه ه الحري ب الي ك    ، )٥(ذه ى ذل ه عل ووافق
سيوطي دادي، )٦(ال ّد)٧(والبغ ي ع سوقة( هم  ف سياسته  ) ال سوقهم ب ك ي ة ألنَّ المل ة الرعي بمنزل

  .واليعنون به اهل السوق 
ائًال  ضوآذلك ابن الحنبلي الذي وافق الحريري اي  م   «: ًا فصرح برأيه ق ول نع سوقة  (وأق ال

  .)٨(» عليه الفيروزآبإذيآما نّص) بالضم الرعية 
  . ورأى في قول زهير السابق وقوع السوقة في مقابلة الملك

ال           ا وافقو ه فق ًا ألهل         « : لخفاجي رأي الحريري ومن تبع ك مطلق دا المل سوقة من ع وال
لوقية              سوقية آالب س غ ال م النواب سبة وفي الكل اء الن م سوقية بي سوق فقط وه ه يخّرج  )٩(»ال  ولكن

  . المسألة على تغير داللتها عند العامة لتصبح مع تخصيص الداللة 

                                           
  .٢٧٠: درة الغواص: ينظر]٤[
سه]٥[ واليقي   ، ٢٧٠:  نف ره الج سوس  [ وذآ ا ن صف، ] بين رب   ، ١٢: نتن سأنَّ الع ي ل أنَّ ف  ، ٢٤٦ / ١١: والبيت

ه         ، ٢٥٢: وذآره الخفاجي بروايه نسوس    ، ٤٨ /٢: وحماسة ابي تمام   ي في آتاب ن الحنبل د الخالص      [ ورد اب عق
 .  بأنَّ آال الروايتين صحيح وآالهما حسن بالمعنى ٢١٩]: 

  . ٢٧٠: درة الغواص:  ينظر]٦[
  .١١: تكملة اصالح ماتغلط به العامة:  ينظر]١[
  .٨٧: ديوأنَّ زهير:  ينظر]٢[
 .١٨٠: ديوانه: والبيت لزهير ينظر، ]الأرمين منك [  وذآرها برواية  ٢١٩: عقد الخالص:  ينظر]٣[
  . ١١: تكملة اصالح ماتغلط به العامة:  ينظر]٤[
  .٢٦٢: المدخل الى تقويم اللسأنَّ:  ينظر]٥[
  .٦٢٣ / ١: الزاهر في معأنَّي آلمات الناس:  ينظر]٦[
  . ٥: ذيل فصيح ثعلب:  ينظر]٧[
  .٢١٩:  عقد الخالص في نقد آالم الخواص]٨[
  .٢٥٢:  شرح درة الغواص]٩[



ًا    ، ورأيته يسوق سياقًا    ، ُته َسْوقًا   ُسْق« في المعجمات من    ) السوقة(واشتقاق   أي ينزع نزع
ي الموت شعر .... ، يعن ساقين ذات ال اّرة ال وقاُء أي ت رأة س ّسوق .... وأم . موضع البياعات : وال
  .)٢(»موضع البياعات « وقيل أيضًا السُّوق )١(»َحْرمُة القتال : وُسوق الحرب

ا      : هوعن ابن سيد   ذآ ، السُّوق التي يتعامل فيه سُّوقة  ، سواق   أوالجمع   ...... ر وتؤنث    ت وال
  )٣(.وتسُّوق القوم إذا باعوا واشتروا ، لغة فيه 

ا   سألة م ذه الم صحيح له رى أنَّ التخريج ال ا ن ي قيلت فيه ع اآلراء الت ة م ذه الوقف د ه وبع
ة      ه الدراس د اثبتت ذا التخصيص ق ة وه ي ضمن تخصيص الدالل أتي ف ا ت ن أنَّه اجي م ره الخف ذآ

سوقة   «: فعبد العزيز مطر يراها في ضمن تخصيص العام فيقول          الحديثة   م يكن ذا         : وال آل من ل
   .)٤(»سلطأنَّ ولكنهم يقصرون هذا االسم على أهل السوق

وم            «: وقال ايضًا    يس الق سوقة آل من دون رئ ى عوام            ، ال ذا األسم عل م يقصرون ه وه
  .)٥(»الناس
  ::مسائل من هذا النوعمسائل من هذا النوع، ،  تغير مجال الداللة تغير مجال الداللة--ج

ولهم           امن المجاز م   و ة في ق ه العام ضاُيقه      ، َف وقت الصالة      أِز« : ذهب الي ى ت ارة ال إش
صّرمه  شارفة ت ي وضعه ، وُم ه ف ي ، فيحِّرفون ى ف ة المعن ألنَّ العرب ، ضعه موويعكسون حقيق

ة        )٦(» الشىء بمعنى دنا واقترب البمعنى حضر ووقع       أِزَف: تقول   ذهب النابغ  والى معنى القرب ي
   :في قوله 

  )٧(زْل ِبِرحالَِنا وآأنَّ َقِدأزَف التَّرحُُّل غير أنَّ ِرآابنا          لما َت
  

  .)١(فالشاعر يصّرح بأنَّ الرآاب مازالت إذ لو آأنَّ قد وقع الرحيل لسارت الرآاب
ول الع     ، زف  أ زاف و  َنيَّمعنى االقتراب عندما بَ   ) أزف( الجواليقي في    ِمَنوَض ّد ق ، ام  وفع

د       «:خطأ والصواب فيه    ) قد زاف   ( ل له   وء تق ا قرب الشي  إذ قد ازف الوقت وآل شيء اقترب فق
   .)٢(»ازف ازفًا 

ن وخطَّ ري إذ رأى أنَّ بأ اب صالة أري الحري ت ال شارفة  إزف وق ضايقه وم ى ت ارة ال ش
صّرمه آالم               «: مه آالم صحيح فقال     تصّر شارفة ت ضايقه وم ى ت قوله أزف وقت الصالة إشارة ال

ى      أال ت ، صحيح   ا عل د اشرف زمأنَّه ة فق ساعة الثأنَّي ع ال ى إذا قرب م ساعة األول أنَّ ال رى أنَّ زم

                                           
 ] .سوق[  مادة  ١٩١/ ٥:  العين]١[
 .  المادة نفسها ١٦٧/ ١٠ لسأنَّ العرب ]٢[
 . المادة نفسها ١٠/١٦٧: نفسه:  ينظر]٣[
  .١٦١:  لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة]٤[
  . ١٥٠: المدخل الى تقويم السان: ينظر ، ١٩٦:  نفسه]٥[
 .١٠ - ٩:  درة الغواص في أوهام الخواص]٦[
  .٢٧:  النابغة ديوأنَّ]٧[
  . ١٠: درة الغواص:  ينظر]١[
  .٢٤:  تكملة اصالح ما تغلط به العامة]٢[



ذا      . التصّرم   د ه ا واقترب    : ثم قال بع ى دن ى  ، أنَّ أزف بمعن ع   : البمعن نقض   ، حضر ووق ذا ي وه
  .)٣(»ماقّدمه واهللا أعلم

التفرد أل ري ب ّد رأي الحري ويين نَّوع ى أنَّ اللغ ذهبون ال ا ي ضايق زم«م صالة ت أنَّ ال
وآل  . ن الساعة الثأنَّية فقد اشرف على التصّرم  مومشارفة تصّرمه إذا قرب زمأنَّ الساعة االولى   
  .)٤(»ماازداد قربأنَّه آأنَّ إشرافه على التصّرم أزيد

ب  ًا للراغ اجي رأي ل الخف فهأنَّي وينق ـ٥٢٢ت (االص ال )  ه اتي بك ه أنَّ أزف ت بن في ي
ه وأزف وأفِ   زف أزفت اال«: فقال ) الدنو والضيق ( ين  يالمعن أنَّ لكن ازف   َدة أي دنت القيام  يتقارب

رب    ة لق ة القيام ت واآلزف شخوص واالزف ضيق الوق ال ازف ال ت ويق ضيق الوق ارًا ل ال اعتب يق
ا   ر عنه ذلك عب ا ول ا وضيق     بوقته ًا لقربه ا بالماضي تبيين ر عنه ر اهللا فعب ى ام ل ات ساعة وقي ال

  .)٥(»وقتها
ول         وهذا التقارب  ة في الضيق           «: بين المعنيين يحمله على المجاز فيق ه حقيق أنَّ ظاهره أنَّ

زف أي ضيق    آآالقرب وفي االساس ازف الرحيل دنا ومصدره االزوف ومن المجاز في عيٍش                 
 ...«)١(.  

ازُا       «:ويصّرح الخفاجي برأيه في نهاية المسألة قائالً     ه استعمل في الضيق مج وظاهره أنَّ
در ازف                   وعلى آل حال يقتض    دير واسع فيجوز أنَّ يق اب التجويز والتق أ وب اه خط ي صحة ما ادع

  .)٢(»..... خروج الوقت على أنَّ للصالة وقت فضيلة وغيره 
ى قصد                     ك عل دُا في ذل ويجوز اآللوسي احتمال أنَّ يكون الكالم ذو وجهين في القول معتم

الكالم   اطق ب شخص الن ال  «:  ال أنَّ الك م صرحوا ب ى أنَّه دُّ واليخف د يع ن شخص  م الواح أ م  خط
رم اهللا     -)(-فقد روي أنَّ عليًا     .... آالعامي وصوابًا من آخر      ئلُه عامي وهو يمشي          آ ه س وجه

ؤمنين              ر الم ا أمي ك ي وراء جنازة من المتوفي على صيغة اسم الفاعل فقال اهللا فقال السائل آيف ذل
وفي       > َسنََّفي األَ وفََّتَي < فقال آّرم اهللا تعالى وجهه أما سمعت قوله سبحأنَّه اهللا           في اآلية قل من المت

ه             الى وجه رم اهللا تع سه آ ر نف على صيغة اسم المفعول مع أنَّ لصحة ذلك وجهًا يدل عليه أنَّ األمي
رأ  صد   > منُك ِموَنفََّوَت ُييَنِذوالَّ <يق ل الق يس أه ه ل امي أنَّ ة الع ن تخطئ ه م اء للفاعل والوج  بالبن

  .)٣(»والتأويل 

                                           
  .٥ق :  حواش لطيفة وتحقيقات شريفة]٣[
 .٥ق :   نفسه]٤[
  .١٨:  شرح درة الغواص في اوهام الخواص]٥[
  .١٨:   شرح درة الغواص في اوهام الخواص]١[
  .١٨:  نفسه]٢[
   .٢٨: رة آشف الطرة عن الغ]٣[
   .٢٨:  نفسه]٤[
 



اجي        ّيوأ ارآه الخف اً د اآللوسي م ال        مخطئ ري فق ذلك الحري ارة    « : ب أزف وقت الصالة اش
ساعة                  أنَّ ال الى تضايقه ومشارفة تصّرمه صحيح االترى الى أنَّ زمأنَّ الساعة االولى إذا قرب زم

  .)٤(»الثأنَّية فقد اشرف زمأنَّها على التصّرم 
أنَّي    ات مع رت معجم ضيق والق  ) أزف ( وذآ ا ال رى أنَّ  ومنه صاغأنَّي ي رب فال

  :األَزُف بالتحريك الضِّيق قال َعِدي ابن الرِّقاعو« :الضيق فقال) ازف(معنى
  ِمْن ُآلِّ بيضاَء لم َيْسَمْع عواِرَضها        من المعيَشةَ ْتبريٌح وال أَزُف

  . )١(»ق يِّالمكأنَّ الضَّ: والمتآِزف ...... 
..... اقترب  : أِزَف يأَزف َأَزفًا وُأزوفًا «:  بقوله وبمعنى القرب والدنو يحددها ابن منظور   

قد أِزَف الوقُت وحأنَّ اَألَجُل     «: وفي الحديث  ، )٢(»  َدِفَأودنا  فًا أي   َزف أَ فقد أزِ ، وآل شيء اقترب    
   .)٣(»أي دنا وَقُرَب

ل  دي ويجع د مه ارة صحيحة محم ة عب ارة العام وي عب تعملوا نَّ أل،العل ة اس اء اللغ  علم
ه أنَّ االزف    ، بمعنى الضيق  ) وزأنَّ القلم    ( االزف رى في ذي ي مستشهدًا برأي صاحب القاموس ال

  )٤(.محّرآة الّضيق 
رى                     درة وشروحها ن د الموجود في ال ذا الحديث عن النق د رفض       أنَّوبعد ه ري ق  الحري

  .)٥(التطور الداللي الحاصل من المجاز
ة المجاورة            جميل إذ    وللرأي الحديث في هذه المسألة تخريجٌ      ة لعالق ر الدالل يعدها من تغي
د أنَّ عدّ           ال            وهذا ما أوضحه عبد العزيز مطر بع داد فق ة بغ أزف الوقت أي  «: ها من أخطاء عام

  .)٦(»ولكنهم يستعملون أزف بمعنى حضر ووقع، قرب 
ضًا    ال أي ة يصلح أنَّ يكون من عالمات المجاز       «:  وق اورة الزمني وع من المج ك ن هنال

و   داد  المرسل آق ة بغ دل أزف أي قرب     ، ل عام ع ب ؤذن  ، أزف الوقت أي حضر ووق ه ي ألنَّ قرب
   .»ثارة االهتمام واالستعداد ِأل هذا مبالغه آأنَّ الوقت القريب أصبح واقعًابوقوعه وربما عدَّ

جها تحت باب المجاز وهي قول العامة سِهرنا البارحة          يمكن أنَّ نخرِّ  ،  مسألة ثأنَّية    كوهنا
ال                    وسرينا ال  اه ثعلب أنَّ يق ى ماحك ُدن    : بارحة ويرى الحريري االختيار في آالم العرب عل ذ ل م

 )١(رنا البارحة  ِهسَ : وفيما بعد الزوال الى آخر النهار       ، ا الليلة   يْنَرَس: الصبح الى أنَّ تزول الشمس      
.  

                                           
 
 ].ازف[ مادة  ، ٤٣٥ / ٤:  التكملة والذيل والصلة]١ [
 . المادة نفسها. ٤ / ٩:  لسأنَّ العرب]٢[
 .   المادة نفسها ٩/٤:  نفسه]٣[
  . ٢ق: سمير الخواص من درة الغواص:  ينظر]٤[
  .١٨٩: لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة :  ينظر]٥[
  .٢٨٧: نفسه ]٦[
 .١٤: درة الغواص:  ينظر]١[



ى مأنَِّق د عل ن  واعتم أثورة م ار الم ي االخب ي « ل ف ل )7(أنَّ النب أنَّ إذا أنَّفت ن صالة آ  م
   )٢(»هل فيكم من راى رؤيا في ليلته: قال الصحابه ، الصبح 

ه       ِروعلى مثٍل ضُ   ة بالبارحة        : ب في المتشابهين قيل في ا أشبه الليل ة    ، م ول لطرف ى ق وعل
  : بن العبد 

  آلُّ خليل آنُت َخَالْلُته       الَترك اهللا له واضَحْه
  )٣( يلة بالباِرَحةآلَّهم أْرَوُغ من َثْعَلب       ما اشبه اللَّ

سمية                 ويعدد الحريري في هذه المسألة الفاظًا متفقة المعأنَّي الختالف االزمنة فلكل وقت ت
بوحًا         «: خاصة به فيقول     داة َص ًا       ، سمت شرب الغ شية َغبوق ار      ، وشرب الع وشرب نصف النه

ُرفة ْشسير الليل خاصة والمَ    والسُّرى  ...... ،حر جاشرية مًة  وشرب السَّ   ل الليل َفحْ  ّوأوشرب  ، ًال  ْيَق
  .)٤(»ال في الشتاءإوالشَّرفة التكون 

يًال          باإذا فعله نهارًا و   ، ظلَّ يفعل آذا وآذا     : ومنها أيضًا قولهم     ه ل ذا إذا فعل ت يفعل آذا وآ
شَّ،  سميتهم ال ا وآت ي وقت ارتفاعه ا : مس ف د غروبه ة وعن ي : الغزال ة ف ذه الدق دًا ه ة مؤآ الجون

ة    آما لم يسمع عنهم َغربَ    . طلعت الجونة   : ل عنهم فقال    التسمية بما ُنقِ   ت ليوسف   ْدِشأنَّ و، ت الغزال
  :الجوهري البغدادي 

  وبدا النَّهاُر لوَقْتِه يترّحل  إذا الغزالة في السََّماِء َتَرفََّعت    
  )٥(َتْلقى السماَء بمثل ماُتْسَتقَبل    أبَدْت ِلَقْرِن الشمس وجهًا مثله

وع من ال      اع                هذا الن وأنَّ االسماء التي التكون إّال باجتم ارس تحت عن ن ف ره اب ق ذآ تفري
   )١(.واقلها اثنتأنَّ ، صفات 

  )٢(. باسم األشياء تختلف اسماؤها وصفاتها باختالف احوالها)هـ٤٢٩ت  (ماه الثعالبي وّس
ه                 ه في مقدمت ذا مابين  ، ويقول الجواليقي بقول الحريري ألنَّه يعتمد الفصيح من اللغات وه

ذا                  بين  فعّد قول العامة في الوقت الواقع        ه فعلت البارحة آ الوا في ذي ق ى الظهر وال صالة الفجر ال
ه البارحة      ،وآذا غلط والصحيح فيه فعلت الليلة آذا الى الظهر          ه فعلت ال ل ك يق والوقت الذي بعد ذل

  )٣(.)7( آخر اليوم معتمدًا في اثبات رأيه على روايات آثيرة نقلت عن النبي ىال
ه                ري في رأي ن منظور عن الحري شمس             : وال يختلف اب زول ال ى أنَّ ت صبح ال دن ال ذ ل م

  .)٤(سرينا الليلة وفيما بعد الزوال الى آخر النهار سهرنا البارحة
ه  ري بقول ي الحري ن الحنبل ق اب د : ( واليواف الم ) دعى آوق سألة لك ذه الم ي ه وعرض ف

ه  ، تقول لقيته البارحة     ، ارحة أقرب ليلة مضت     الب« :الجوهري في معنى البارحة القائل فيه        ولقيت

                                           
 .١٤:   نفسه]٢[
  .٩٤: ديوأنَّ طرفة بن العبد:  ينظر ]٣[
  .١٥:  درة الغواص]٤[
 .١٦ – ١٥:  نفسه]٥[
  .٩٨: الصاحبي:  ينظر]١[
  .٥٢: فقه اللغة وسر العربية:  ينظر]٢[
  .٦-٥: تكملة اصالح ماتغلط به العامة:  ينظر]٣[
  .٩ق : الخواص من درة الغواصتهذيب :  ينظر]٤[



ى    ة االول رب   ، البارح احب المغ ر ص ية   أنَّوذآ ة الماض ة الليل ك   . )٥(» البارح د ذل ال بع « وق
  .)٦(»......فعلنا البارحة آذا وقبل الزوال فعلناه الليلة : والعرب تقول بعد الزوال 

سائله    َأئه في    أما الخفاجي فكأنَّ دائم التربص للحريري يخطِّ       ر م سألة     ، آث ذه الم ال في ه ق
ار                 « : د جاء في اآلث ول المصنف وق ره المصنف وفصاحته فق أنَّ ما ذآره يدل على صحة ما أنَّك

اس  ار أفصح الن صدوره عن المخت ار ل ه مخت صحيحين فثبت أنَّ ي ال ار مخالف للمروي ف واألخب
«)٧(.  

ال    واالختيار في  « : الخفاجي آالم ثعلب بقوله      افقو اه ثعلب أنَّ يق آالم العرب على ماحك
ار سهرنا البارحة     أنَّمذ لدن الصبح الى       تزول الشمس سرينا الليلة وفيما بعد الزوال الى آخر النه

ألنَّ البارحة في     ، والبارحة مأخوذ من برح بمعنى زال ومنه برح الخفاء وما قاله ثعلب صحيح                .
  .)١(»......الليالي نظير أمس في األيام  

لة ينبذ قل « : وعّد آالم الحريري في هذه المسألة جزء من آالم آثير ُنقل عن العرب فقال               
ر ال      ة وس ه اللغ ه فق ي آتاب البي ف صاه الثع ا استق ةمم الل    عربي ي ه روق الب اب الف ي آت ا ف  ومم

  .)٢(»العسكري 
ا   دقيقة في معأنَّ وشرح الخفاجي في هذه المسألة مجموعة من المفردات التي فيها فروقٌ   يه

يء  ( ـآ ل والف ا ) واألّدالج واألْدالج ، الظ ي    « ورأى أنَّه ال ف أنَّي األفع تالف مع وعة الخ موض
  .)٣(»أنَّفسها  ال الختالف اوقاتها 

ذا      ، واستطرد بذآر معنى المشرقة والشرقة       ذا         ، ومعنى ظل يفعل آ ذا وآ ات يفعل آ ، وب
  .)٤(واطالقه الغزالة والجونة على الشمس

ا اآللوسي ف ائًال أم ى التجوز ق ري عل الم الحري د حمل آ ى التجوز « : ق ر عل ا ذآ م م نع
  .)٥(» وآأنَّه لهذا قال واالختيار ًاعد غلطومثله الُي

اال     ي ب ور دالل ا تط صل فيه د يح ددة ق ردات متع ن  ودرس مف ره م د او بغي طالق والتقيي
   . الصحة من غيرِه الىوهذا الرأي االخير يمكن أنَّ نعّده اقرب. )٦(أساليب التطور األخرى

ًا         ، الفرث   : رش  وسمت العامة لما يخرج من الكَ        ري وهم د عدها الحري سمى    ، وق ه ي ألنَّ
ا سمى     )١(َوَدٍم َفْرٍث َبْيِن ِمن<: داًال على آالمه بقوله تعالى ، َفْرثًا مادام في الكرش إذا لفظ منه  ف

  .)٢(سّرجين

                                           
  .٥٧:  بحر العوام]٥[
  .٥٧:    نفسه]٦[
  .٢٤:  شرح درة الغواص]٧[
  .٢٤:  شرح درة الغواص]١[
  .٢٤:  نفسه]٢[
  . ٢٦:  نفسه]٣[
  .٢٧: نفسه:  ينظر]٤[
   .٢٦٤:   آشف الطرة عن الغرة]٥[
  . ٢٦٩ - ٢٦٦: نفسه:  ينظر ]٦[
 ] .٦٦:  [ النحل]١[
  .٢٢١-٢٢٠: درة الغواص في أوهام الخواص: ر ينظ]٢[



رى       وازوبم ى     نة هذه اللفظة بما ورد في بعض المعجمات ن د عل د اعتم ري ق صل  أ الحري
ادام في الكرش          « فقال فيها الخليل من قبل      ، وضع الكلمة    سِّرقين م ْرث ال ى    . الَف ال ضربته حت يق

  .)٣(»..... فرثُت َآِبدُه في جوفه أي فتّتُتها 
البي           راي الثع ذا ال ى ه ال  وقد سبق الحريري ال سَّ   « فق ال لل ادام في      ْرجين فَ  ْرواليق ث اال م

  .)٥() هـ ٤٨٥ت ( ًا ما ذآره ابن ناقيا ضومثل هذا اي. )٤(»رشالَك
ن  رش    أ ريرب ورأى اب ن الك ى م ا ُيرم ة لم ول العام صححًا ق ري م ) ٌثْرَف: (ي الحري

  )٦(.اال مادام في الَكرَش، ٌثْرفَّ: واليقال له . يٌنوصوابه ِسْرِج
  .)٧( ذهب ابن منظورهذا الرأيوالى 

ا        ردة            أما الخفاجي فيدلي برأٍي يقّر فيه ب ة المف ر دالل ذي يحدث نتيجة تغي داللي ال لتطور ال
ه          نَّأنَّ جوابه ظاهر أل   «:عن طريق المجاز فيقول    أنَّ علي ا آ ار م ا   ه باعتب س آم ى الخمر عصيرًا     مي

  .)٨(»دومثله آثير مطرَّ
ار                 ول باعتب ويرى اآللوسي الرأي نفسه الذي ذآره الخفاجي معلًال هذه المسألة بأنَّ هذا الق

   )٩(.د مثله آثير مطرَّما آأنَّ و
والفرث ، السرجين  :  الفرث   هيدفعن ابن سِ  ) الفرث والسرجين   (وقد سّوت المعجمات بين     

  )١(.سرقين الكرش : والفراثة 
ل قول العامة على المجاز بالنظر الى       وبالنظر للترادف بين اللفظتين تطورت داللتها وُحمِ      

  .ما آأنَّ 
رى   سألة اخ ري لم ّرق الحري ن الوتط سائل م أت م ي اخط اتزال  فالت ي م ة والت ا العام يه

اّك      ، حكني جسدي   « : مستعملة الى األنَّ وهي قولهم       ى التحقيق هو      ،فيجعلون الجسد هو الح وعل
ال       ى الحك        ، أحكَّني جسدي     : المحكوك والصحيح أنَّ يق أنَّي ال ون     ، أي ألج ذلك يقول اشتكت  : وآ
  .)٢(»ألنَّه هو المشتكي الهي ،  عينه اشتكى فألنَّ: عين فألنَّ والصواب أنَّ يقال 

ذي عرضه                          سه ال رأي نف ا ال سألة والتي رأى فيه ذه الم ري لعرضه له    وقد سبق ابن قتيبة الحري
  .)٣(»أنَّما يقال أآلني فحككته ، وهو خطأ ، حكني موضع آذا من جسدي « :الحريري فقال 

داد في      )  2(سلمه   م  أورد ابن بري على آالم الحريري بما نقله من حديث عن                في االح
ا   ى رسول اهللا   « : قوله رأة ال د    ) g(جاءت ام ا وق ا زوجه وفي عنه ي ت فقالت يارسول اهللا أنَّ ابنت

                                           
 ] .فرث [  مادة  ٨/٢٢٠:  العين]٣[
  .٣٢:  فقه اللغة وسر العربية]٤[
  . ٤٣٥: شرح فصيح ثعلب:  ينظر]٥[
 ] .ضمن آتاب اربعة آتب في التصحيح اللغوي   [ ٢٥: غلط الضعفاء من الفقهاء:  ينظر]٦[
  . ٧ ق :تهذيب الخواص من درة الغواص:  ينظر]٧[
  .٢١٠:  شرح درة الغواص]٨[
  . ٣٣٨: آشف الطرة عن الغرة:  ينظر]٩[
 ] .فرث [     مادة  ٣٢٣ - ٥/٣٢١: تاج العروس ، ٤٨٢/ ٢: لسأنَّ العرب ، ٧١٩/ ٣: المجمل:  ينظر]١[
  .١٧٦:  درة الغواص]٢[
  .٣١٨:  ادب الكاتب]٣[



ال رسول اهللا ا ؟ فق ا أفأآحله ًا) ال): (g( اشتكت عينه رتين أو ثالث افع عن )٤(»م  وبحديث آخر لن
  )٥(.صفية عندما اشتكت عينها 

  . قلة االستشهاد بهستشهاد بالحديث على الرغم من الفنرى ابن بري يوسع من دائرة ا
ول           صرًا فيق ون        « : ويذآر ابن منظور آالم الحريري مخت ي جسدي فيجعل ون حكن ويقول

ى                        جال أنَّي ال ال احكني جسدي أي الج سد هو الحاك وعلى التحقيق هو المحكوك والصواب أنَّ يق
  . )٦( »الحك

ذآو         ر الم ائالً  لكن ابن الحنبلي يرى صحة التعبي ولهم     «: ر ق ك ق ي رأسي   : ومن ذل ، حّكن
ه   ى حك أنَّي ال ى دع ادي ، بمعن روز آب اه الفي سدي  ، حك ن ج ذا م ي موضع آ ه حّكن ًا ، ومثل خالف

  .)١(»أآلني فحككته :أنَّما يقال : إذ جعله خطأ وقال ، لصاحب أدب الكاتب 
ول       صحة فيق ى ال رب ال ذا أق ه ه از ورأي ن المج شهاب م ه ال ه فعل« : ويجعل م  أنَّ ماقال

ومثل هذه التوسعات  ........ ه فالمصنف الوجه له ولو سلم فال يحكم في الحجر في المجاز اال بالس    
  .)٢( »آثير في آالم العرب فال وجه لعّده من األوهام

اموس المحيط    اواستند الخفاجي   رار جرم   : الحك  « : لى صحة التعبير بما نقله من الق ام
و              أني و على جرم واحتك رأسي وحك     ه ول حكني دعأنَّي الى حكه فعلم أنَّ ما قاله المصنف الوجه ل

وا المرض   موقد س ..... ت ناقته رسًال    بسلم فال يحكم في الحجر في المجاز اال بالسفه ومثل هذا حل           
ى مرضت                  ال اشتكت بمعن ه يجوز أنَّ يق شكاه توسعًا فقالوا آيف فألنَّ في شكاته أي مرضه فعلي

  .)٣(» ومثل هذه التوسعات آثير في آالم العرب فال وجه لعّده من األوهام ويجعل الفعل للعين
لَ               رى أنَّ مث ذا إذ ي ه ه ر في آالم العرب        وتبع اآللوسي الخفاجي في رأي ر آثي ذا التعبي  ه

اء                        «:فيقول   ه والصواب ُحِلبت بالبن ولهم اشتكت عين ة وق ا محلوب ه مع أنَّه ومثله قولهم حلبت ناقت
رْ               للمفعول واشتكى عي   رار ِج م نه بالنصب على المفعولية وتعقب بأنَّه قد ذآر في القاموس الحك ام

لم فال           واحَتعلى جرم    و س ه ول ه اّوًال الوجه ل ا قال ه فم ّك راسي وحكني واستحكني دعأنَّي الى حك
  .)٤( »حجر في المجاز ومثله حلبت ناقته

رجيح        ورّج ذا الت ا ومن ه ى    ح اآللوسي رواية النصب والرفع في عينه ا عل روايتين دللن لل
ق المجاز                 ؛رأيه   ذه عن طري در في        أ ألنَّ رواية الرفع تجعل العين هي الفاعلة وه ا بالنصب فتق م

  . ا يكون التعبير حقيقة وهنالجملة فاعًال وتكون العين هي المفعولة 
ة ب       ة صحيحة والمتمثل ذه     أنَّوذآر الحجة لجعل الرواي عًا وبه هم سموا المرض شكاة توس

ون اش ائًال يك ين ق ل للع ل الفع ه أي مرضت إذ جع عًا « : تكت عين كاة توس موا المرض ش د س وق

                                           
  .٤٨ق :  حواش لطيفة وتحقيقات شريفة]٤[
  .٤٨ق :  نفسه:  ينظر]٥[
  .٤٨ق :   نفسه]٦[
  .٩٨:  بحر العوام]١[
  .  ١٧٣:  شرح درة الغواص]٢[
  .  ١٧٣:  نفسه]٣[
  .٢٠٢:  آشف الطرة عن الغرة]٤[



ه أي مرضت ويجعل الفعل                      : فقالوا   ه يجوز اشتكت عين آيف فألنَّ في شكاته أي في مرضه فعلي
  )١(.»للعين ومثل هذه التوسعات في آالم العرب فال وجه لعّده من األوهام

ذ ن ه ت فافم ي قيل آلراء الت ن  العرض ل ا يمك ي ضمن التطور  أنَّيه سالة ف ذه الم ّد ه  نع
ق المجاز          ع             ، الداللي للفظة عن طري اء اللغوي ويمن الغ في التصحيح وفي النق ري يب لكن الحري

ا                  التطور الداللي وهنا يمكن أنَّ نردَّ عليه ألنَّنا نجد عذرًا للمستعمل ألنَّ المعجمات قد استعملتها آم
    )٢(»...... تكَّ رأسه احتكاآًا واَح، ًا ُه َحكَّكَّوحَكْكُت رأسي أُح« : ل قال الخلي، لفظت بها العامة 

ُث  ال اللي رأس «: وق ُت ال ا أُح، حكك ًا وأنَّ ه َحّك ك  ، ّك ت احت راس قل ل لل ت الفع وإذا جعل
  .)٣(»رأسي احتكاآًا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

  
    المستوى الداللي  المستوى الداللي--٣٣

                                           
  . ٢٠٢:    نفسه]١[
 ] .حّك[     مادة  ٩/ ٣:  العين]٢[
 . المادة نفسها ٣٨٥ / ١:  تهذيب اللغة]٣[



  :: االشتقاق االشتقاق--أأ
ألنَّها لغة حية متجددة التقف عند حدود    ،  قدرة العربية على التوليد    في هذا الموضوع نبين   

ّده  تي فمن هنا تحدثنا عن االشتقاق في بعض المسائل ال        .  فهو وسيلة من وسائل نمو اللغة      معينة  ا ع
ي در ري ف أتالحري ة مَ  ، ه خط ذا الموضوع ومعرف ف به ى التعري ن األول أنَّ م ه وَم أقّرْنوآ  ْنب

  .وما أنَّواعه، رفضه
تقاق األخذ في الكالم       ، أخذ شق الشئ وهو نصفه      « : فاالشتقاق في اللغة هو    وفي  ، واالش

  .)١(»واشتقاق الحرف من الحرف اخذه عنه، الخصومة يمينًا وشماًال مع ترك القصد
ل رِّوُع ذا األصل مث ى ه ى معن شتقات المتفرعة عن األصل ال ع الم ه رجوع جمي ف بأنَّ

ثالً أنَّ اّال، د جميعًا معنى األنَّكشاف والظهور التي تفي ) عرف(مشتقات الفعل     «:  ابن فارس يرى م
بعض واآلخر                           صًال بعضه ب شئ مت ابع ال ى تت دل أحدهما عل أنَّ العين والراء أصألنَّ صحيحأنَّ ي

  .)٢( »على السكون والطمأنَّينة
و   : أما في االصطالح     ًا                    « فه ى وترآيب بتهما معن شرط مناس زع لفظ من لفظ اخر ب هو ن

  .  )٣(»مغايرتهما في الصيغهو
فاألغلب منهم رأى أنَّ بعض الكالم        ، وقد ذهب القدماء في حقيقة االشتقاق مذاهب متعددة       

د   ،  واألصمعي يهومنهم الخليل وسيبو  ، مشتق وبعضه غير مشتق    و زي شيبأنَّي     ، وأب و عمرو ال ، وأب
ي   م األصل إل                  ، وابن االعراب ه أصل أو بحك م آل نهم من زعم أنَّ الكل د      نَّوم تقاق الجدي ارهم االش ك
  .)٤( المؤمنون بتوقيف اللغة أمثال ابن فارسموالقائلون بهذا ه

  وهي تق والمشتق منه فجعلوا شروطًا يجب أنَّ تكون في المشتق         شوحددت العالقة بين الم   

)١(:    
  .أنَّ يوافقه في الحروف -١
ادة آالضّ     ، معنى األصل فيه  فيكون  ، أنَّ يوافقه في المعنى    -٢ ا زي ، الضارب رب و أم

  .وأما دونها آالمقتل مصدرًا من القتل وغيرها
تقاق وأنَّ الصّ   ) المصدر (هذه من المسائل الخالفية إذ يرى البصريون أنَّ    فات أصل االش

ه     شتقة من رون في         ، واألفعال م ون في ا الكوفي لِّ     ) الفعل (أم تقاق ولك ا       أصل االش ق حجج يثبته  فري
  .)٢( دعواهِةتؤآد صّح

اده        فله االصوليونأما   ة       «: م رأي آخر في مسألة االشتقاق مف ادة اللغوي ) ض ر ب  (أنَّ الم
ـ ْرب َو(أي الحروف األصول ل رب وضارب ومضروبَض ا هي األصل و)َض ل أنَّ وغيره  آ

صيغ             ستقلة عن ال مشتق من األفعال واألسماء له صيغة خاصة عارضة على هذه المادة بصورة م
                                           

 ].شق[ مادة  ١٠/١٨٢: لعربلسأنَّ ا: ينظر ، ٤/٥٠٢:  الصحاح]١[
 ]. عرف[ مادة  ٤/٢٨١:  مقاييس اللغة]٢[
 .٣٤٦/ ١: المزهر، ٢١:  التعريفات]٣[
 .٣٣: الصاحبي في فقه اللغة وسر العربية:  ينظر]٤[
 .١/١٧١حاشية العالمة سعد الدين التفتازأنَّي :  ينظر]١[
فصول في فقه ، ]٢٨[ مسألة  ١/١٤٥:  الخالفاألنَّصاف في مسائل ، ٢٥٨/االيضاح في علل النحو :  ينظر]٢[

 .٢٥٨: اللغة



صي     ، األخرى دم      واليمكن أنَّ يكون بعض هذه ال ًا لع بعض اآلخر فرع أنَّ عروض   إغ أصًال وال مك
  .)٣( »الصيغة الجديدة على المادة المصوغة سابقًا

   
  أصغر وأآبرأصغر وأآبر: : وأصل االشتقاق نوعأنَّوأصل االشتقاق نوعأنَّ

ى     ، أخذ صيغة من أخرى    «رف االشتقاق األصغر بأنَّه     عَُّي ا معن ادة أصلية    و، مع اتفاقهم م
ى األصل         ، وهيئة ترآيب لها   ى معن ة عل دل بالثأنَّي دة    لي ادة مفي ة        ،  بزي ًا أو هيئ ا حروف ا اختلف ، ألجله

  .)٤( »وَحِذٌر من َحِذَر، آضارب من ضرب
ة أصوات               ، ويسمى األصغر أو الصغير    ة من جذر ذي ثالث ، وهو آما أشرنا اليه أخذ آلم

وع المشتق             ، تلتزم ترتيبًا واحدًا ومعنى جذريًا واحداً      ة مناسبة لن أنَّ جزئي ى مع ، تغيره المشتقات ال
  .)١( الفاعل آما يدل على فاعل الحدثآاسم

ي آ          ة ف سبعة المعروف شتقات ال ن الم صادرها م ن م ا وم ابني منه ضًا م شمل اي ب توي
ة واسمي     ، وأوزأنَّ المبالغة ، والصفة المشبهة ، والمفعول، سم الفاعل ا(آـ  الصرف   والتفضيل واآلل

رة واله            ، الزمأنَّ والمكأنَّ  ة ومصدري الم أة فضًال عن المصادر الميمي وع من         )ي ذا الن  ودراسة ه
  ).النقد الصرفي(االشتقاق ستكون في الفصل األخير من الدراسة 

هو ان يكون بين الفظين تناسب فى المخرج           ) االشتقاق األآبر أو الكبير   (أما النوع الثأنَّي    
ذا   وهذا النوع من االشتقاق قد أولع به ابن جني وسمّ         نحو نعق من النهق      اه في آتابه الخصائص به

م  ر(االس تقاق األآب ي االش اب ف تقاق )٢()ب ي االش الغ ف د ب ي ق ن جن رى أنَّ اب اك من ي ى أنَّ هن  حت
سمه أحد من أصحابنا            « :  قال في أوله   إذ. األآبر أو أنَّه تصّنع فيه     م ي ا     ، هذا موضوع ل ر أنَّ أب غي

تقاق األصغر       ، آأنَّ يستعين به ويخلد اليه    ) ;(علي   م       كل، مع اعواز االش ذا ل ه مع ه سمه  ن ا  ،  ي وأنَّم
ا نحن      ، آأنَّ يعتاده عند الضرورة ويستروح اليه ويتعلل به        ه      ، وأنَّما هذا التقليب لن تعلم أنَّ تراه ف وس

  .)٣( »لقب مستحسن
ضاً    ة           «: وقال فيه أي ستة          ، أنَّ تأخذ أصًال من األصول الثالثي ه ال ى تقاليب ه وعل د علي فتعق

ك        تجمع التراآيب الستة ومايتصرف م  ، معنى واحداً  ه وأنَّ تباعد شئ من ذل ا علي ن آل واحد منه
  .)٤( »التأويل لهوة نعلطف الصبعنه رد 

ة ويعرف بنظام           ض  في    ًاوهذا النوع ابتدعه الخليل وجعله أساس      ة العربي بط واحصاء ابني
  .)٥()العين(التقاليب استعمله في آتابه 

اظ في حر              ّدوَح ا في الثالث       ه عند غير ابن جني من اللغويين بأنَّه اتفاق األلف فين واختالفه
  . )١(مس والَغمس وهي جميعًا بمعنى الكتمأنَّالرَّمس والدَّمس والنمس والَط: مثل

                                           
  .٩]: فؤاد حنا[ االشتقاق  ]٣[
 .١/٣٤٦:  المزهر]٤[
 .١٦٨]: وافي[فقه اللغة  :  ينظر]١[
 .١٣٩-٢/١٣٣: الخصائص:  ينظر]٢[
 .٢/١٣٤:   نفسه]٣[
 .٢/١٣٤:  نفسه]٤[
 .١/٣٤٧: المزهر:  ينظر]٥[



  ::االشتقاق الُكباراالشتقاق الُكبار
ضهم    سميه بع ة وي ي اللغ ان حرف اخر ف ة حرف مك و اقام وي وه دال اللغ سمى االب وي

ت  م و   النح ذا االس ي به ن جن ذآره اب م ي ا دراس أنَّول وأنَّ  هم ت عن صاقب( تح صاقب  ت اظ لت  األلف
ارب                       ) المعأنَّي ا أو تتق ا وتتفق في معأنَّيه اظ التي تتفق في بعض حروفه ، ويحوي هذا الباب األلف

ؤزهم أزا           أنَّالم تر    ومن ذلك قول اهللا سبحأنَّه     «: ومنها قوله  افرين ت ى الك شياطين عل لنا ال  ًا ارس

ارب           والهمز، ًاهم هزّ فهذا في معنى تهزّ   ،  أي تزعجهم وتقلقهم   ]٢[ ارب اللفظأنَّ لتق اء فتق ة أخت اله
  .)٣(»...المعنيين 

  .التي تحدثت عنها في مسائل االبدال) وقط، قد(ويمكن أنَّ نعد مثلها 
تقاق  ع االش نهم وضعوها م تقاق ولك ى االش ا ال رب منه دال أق ى االب ا ال د أنَّه . ونحن نعتق

 عي حصل فيها تطور داللي باالتسا     ولكنني سأتحدث هنا عن مسألة يمكن أنَّ نعدها من المسائل الت          
ا           ) استأهل(عن طريق اآتساب الصيغة االشتقاقية       ة التي تؤديه ة المجازي هو أهل    (التطور والقيم

  .فتولد عنها هذا المعنى) لمكرمةل
دًا في   ،  وهماً )٤( »فألنَّ يستأهل االآرام وهو مستأهل لألنَّعام      «: فعد الحريري قولهم   معتم

أنَّ في آالم العرب              «:ذلك على السماع فقال    أنَّ اللفظت سَمع هات والصَوبهما أحد من أعالم        ، لم ُت
  .)٥( »مةُرْكوهو أهل للَم، ووجه الكالم أنَّ يقال فألنَّ يستحق التكرمة... األدب 

  :وقد قال الشاعر
  )٦(أنَّ اَّلذي أنََّفْقُت ِمْن ِمالَيْه البل ُآلى ياميُّ واستأهلي

ة   ى بلفظ تأهلي(فعن ي ) اس تف ة ، البي ذي اإلهال سَّمن     ، أي اتخ ن ال ه م دم ب ي مايؤت وه
ى بيت        ، والحريري هنا يعتمد على معنى األصل اللغوي للمفردة فقط        . )١(والودك ضًا عل د أي ويعتم

  .من الشعر مجهول القائل
ال    ابن قتيبة من قبله قد خطَّ      أنَّومن يرجع الى من سبق الحريري يرى         ألنَّ  «: أ العامة فق ف

ال   ، لكذا وهو خطأ  تأِهل  سَُْم ا يق ذا     : أنَّم ٌل لك ألنَّ أه ة           ، ف ذي يأخذ اإلهال و ال ستأهل فه ا الم  )٢(»، وأم
  .سابقال واستشهد بالبيت

  .)٣(وَمن جاء بعده تبعه أيضًا فهذا ابن الجوزي يرى مارآه الحريري

                                                                                                                         
  .١/٥٠٨: الفائق في غريب الحديث:  ينظر]١[
 ]. ٨٣: [مريم]  ٢[
 .٢/١٤٦:  الخصائص]٣[
 .١٣:  درة الغواص]٤[
  .١٣:   نفسه]٥[
السيد في شرح أدب الكاتب  : وقال ابن] أم يدله[وقال الخفاجي مي اسم امرأة وفيها رواية أخرى  ، ١٣:  نفسه]٦[
  .عبد القيس وينسبه الجواليقي لعمر بن اسوى بن ٦٦: ونقله اآللوسي، ١٥]: الأعلم قائله[
 
 .١٤: درة الغواص:  ينظر]١[
 .٣١٩:  أدب الكاتب]٢[
 .٧٧: تقويم اللسأنَّ:  ينظر]٣[



دادي  د اللطيف البغ د عب ـ٤٦٣ت (ويؤآ ي شرحه للفصيح )  ه سألةف ذه الم هه  «   : بقول
تعماله اس اس ي القي ائغ ف تحقاق س ى االس ل ،  بمعن ظ األه ن لف ستفعل م ستأهل ي ل، في   مث

  )٤(. »يستأصل ويستأسد من لفظ األصل واألسد
رى أنَّ             يجعل لهذه المسألة وجهًا من الصحة ف      ابن بري   و ة صرفية إذ ي ا من وجه ينظر له

و    إومن أشهر معأنَّيه التحول من حال       ) َلَعتُفْسآ(وزن استأهل    د ق ى حال فعن ، لهم استأسد الرجل  ل
سألة             ى جازت الم ذا المعن ال ، صار آاألسد وإذا آأنَّت على ه ولهم   « : ق ذا آق ، استأسد الرجل   : وه

ه          ، أي صار آالناقة  ، واستنوق الجمل ، لحر الن بوأستأ ًال ل ، فإذا استعمل استأهل بمعنى أنَّه صار أه
  .)٥(» والذي حكاه أبو محمد منقول من أدب الكاتب، آأنَّ جائزًا
أت      ، ومخترعها ابن قتيبة  ، جعل ابن بري هذه المسألة من لحن العوام       و م ي وأنَّ الحريري ل

  .  )٦(بشئ وأنَّما تبع ابن قتيبة لكن الفرق أنَّه ذآرها في آتابه الخاص بلحن الخواص
ري   ور رأي الحري ن منظ د أنَّ عرض اب ه ، وبع ل في ري القائ ل رأي األزه أ « : نق وخط

ألنَّ ي   : بعضهم من يقول   رم     ف ره والأخطّ         ... ستأهل أنَّ يك ا فال أنَّك ا أنَّ ي سمعت         وأم ه ألنَّ ئ من قال
ا حازم مااوليت      وفي  ... اعرابيًا فصيحًا من بني أسد يقول لرجل شكر عنده يدًا أوليها تستأهل ياأب

ا بعضهم  تأهله استوجبه وآرهه ة اهل واس ذا الكالم دّل)١( »آتب اللغ ى أنَّ العرب آأنَّت  وه  عل
ي أسد               تستعم د بن ا هو عن ًا آم تمس            ، ل هذه اللفظة استعماًال مجازي ذا ال ه ه ن منظور في آالم واب

ذه اللفظة            ذي حصل من ه أنَّ              . التطور الداللي ال ة الفصحى آ ى اللغ ى المحافظة عل ل ال لكن المي
  .الهدف األول

صاري          ه  األنَّ ذي نقل ري ال ل رأي األزه د نق ه بع ي برأي ن الحنبل رح اب ن(وص  اب
صاري      « : قالف)منظور ه األنَّ ه عن ول    وخطّ ... وأقول قال األزهري آما نقل ول من يق : أ بعضهم ق

ستأهل أنَّ يُ     أنَّ    فألنَّ ي رم أو ُيه ستحق   ، ك ى ي ره        وأمّ ، بمعن ا فال أنَّك ك جماعة من       ... ا أنَّ وحضر ذل
  .)٢( » قولهوااألعراب فما أنَّكر

رد في الكشاف في تفسير سورة       رهن ابن الحنبلي على وقوعها بمعنى االستحقاق بما و        بو
رة رتين، البق سورة م ذه ال ي ه تعملت ف ي األساس، )٣(إذ اس ا ورد ف ر، )٤(وبم اموس إذ ي ي الق  دوف

  . )٥(»وأنَّكار الجوهري باطٌل، استأهله استوجبه لغة جيدة «: الفيروزآبادي على الجوهري بقوله
ائالً   ه ق ي رأي ن الحنبل ذآر اب سألة ي ة الم ي نهاي ت«: وف ٌةفاالس ين يهال إذن آلم شترآة ب  م

  .٦(»االستيجاب واتخإذ االهالة آما في البيت المذآور

                                           
 .١٠:  ذيل فصيح ثعلب]٤[
 .٦ق:  حواش لطيفة وتحقيقات شريفة]٥[
 .٦ق: نفسه:  ينظر]٦[
 .٢٩-٢٨ق :  تهذيب الخواص من درة الغواص]١[
 .١٥:  عقد الخالص]٢[
 .٤٧: الكشاف:  ينظر]٣[
 ].أهل[ مادة  ١/٢٦: أساس البالغة: ظر ين]٤[
 . المادة نفسها٣/٣٣١:  القاموس المحيط]٥[
 .١٦: عقد الخالص] ٦[



  .ياتي بمعنى آخر للصيغة هو االتخإذالحنبلي فنرى ابن 
ًا األزهري              اولم يوضح الخفاجي رأيه و     سالة فعرض رأي ذه الم آتفى بعرض اآلراء في ه

ه رأي     ي ازني انَّكر في اده  ) هـ  ٢٤٩ت   (لم دل   « مف تأهل الي اه أنَّ      اس ا معن ى استوجب أنَّم ى معن  عل
  .)١( »يطلب أنَّ يكون من أهل آذا وليس هذا مرادًا
تفعل            أنَّ   :إذ رأى ورد الزمخشري على رأي المازني       ر وارد ألنَّ اس ازني غي ره الم ما ذآ

ديري    ات      )٢( اليلزمه الطلب آما في آتب الصرف أو يقال هو طلب تق ك في احدى آي  موضحة ذل
  .٣سورة العنكبوت

ري   (وأورد الخفاجي أيضًا رأي صاحب الحواشي        ن ب ا   ) اب ل فيه ى صار    .... «: القائ بمعن
صيح     سموع ف ه م ت أنَّ ات فثب ن الثق ر م ت عن آثي ه ثاب سماع في ع أنَّ ال ًا م ائزًا قياس أنَّ ج ًال آ أه

  .)٤( »ومقيس صحيح فال عبرة بأنَّكاره وتكثير السواد باسطاره
ذه اللفظة لل        ى مَ    ويستعمل اآللوسي ه آلراء التي ق           ْنرد عل ره ل د ذآ ا    ي يرفضها بع لت فيه

ا        «:فيعرض لكالم الحريري القائل فيه      )٥(»ووجه الكالم أنَّ يقال فألنَّ يستحق التكرمة وهو أهل له
  . )٦( »اليستأهل القبول عند األئمة الفحول« : بقوله المختصر الشامل

االهالة األلية ونحوها يؤخذ فيقطع  : خليل منها ما قالة ال   ولهذه اللفظة في المعجم معأنَّ عدة     
  .)٧( »حم والزيت قطاالهالة هي الشَّ« : بي زيدإمنها ماقاله أبو عبيد عن ثم يذاب و

د     و                        «: وقال غير أبي زي ره فه سِم وغي ِن ِسم د وودك وشحٍم وده ه من ُزْب دم ب ا أوُت لُّ م آ
  .)٨( »م باالهالةستأهل الرجل إذا ائتَدوا، مين إهالةاهالة وآذلك ماعال الِقْدر من ودك اللحم السَّ

تئهال إالّ     «: هريألزوقال ا  ة    اليكون االس ر م       ،  من اإلهال ك آثي ،  أهل األدب   نواجاز ذل
  .)١(»...ه  سمعُتيألنَّ، ئ من قالهوأما أنَّا فال أنَّكره والأخطِّ

الَرِآوُذ ره «:  أنَّ األزهري ق د واألصمعي وغي و زي ه أب صواب ماقال دّيألنَّ ا، وال  ألس
  . )٢( » الحاضرة فأخذ هذا عنهمَفأِل

ول         ى الطلب فيق ول     «: والمازني يرى أنَّها بمعن ستأهلٌ   : اليجوز أنَّ تق ذا األمر    أنَّت م ،  ه
ر  ذا األم ستأهل له ت م ر  ، والأنَّ ذا األم ستوجب له ت م د أنَّ ا تري ك أنَّم ى ، ألنَّ ستأهل عل دل م والي

ذا الكالم أنَّت تطل           ى           ماأردت وأنَّما معنى ه ذا المعن م تُ   ، ب أنَّ تكون من أهل ه ك  ِرول ولكن  ، د ذل
  .)٣( »تقول أنَّت أهٌل لهذا األمر

                                           
 ].أهل[ مادة  ٦/٤١٩:  تهذيب اللغة]١[
  .٣/٢٠٥:  شرح درة الغواص]٢[
 ].٣٢: [العنكبوت: ينظر]  ٣[
 .٣١:  شرح درة الغواص]٤[
 .٦٧:  آشف الطرة عن الغرة]٥[
 .٦٧:  نفسه]٦[
 ]. أهل[ مادة  ٦/٤١٧: تهذيب اللغة ]٧[
 .المادة نفسها، ٦/٤١٧:  نفسه]٨[
 ].أهل[مادة  ، ٥/٢٦٤: التكملة والذيل والصلمة: ينظر، ٦/٤١٧:  تهذيب اللغة]١[
 .المادة نفسها، ٤١٩:  نفسه]٢[
  .  المادة نفسها٦/٤١٩:  نفسه]٣[



وهري    الم الج ى آ ادي عل دة أـتاس « ورأى أنَّ ]٤ [ورد الفيروزآب ة جي ار ، هله لغ أنَّك
  . )٥( »الجوهري باطل

الفعال والذين أجازوا االستعمال على جعله للصيروره او الطلب يؤخذ عليهم أنَّ زيادات ا            
رداً  ًا مّط ست قياس سماعية ولي ا ال يش  . ٧ومعأنَّيه ن يع ال اب ب ق دهم للطل تعمالها عن ب اس د غل : وق

  ٨»والغالب على هذا البناء الطلب واألصابة، ما عدا َذْيِنك فأنَّه ُيْحَفُظ حفظًا واليقاس عليه«
رى     ر  أنَّ أما آتب التصحيح اللغوي الحديثة فاختلفت فيها فالدآتور زهدي جار اهللا ي  التعبي

ة      ، القائل ا ومستحق   ، مستأهل المحبة خطأ والصحيح هو أهل المحبة وأهٌل للمحب . أي مستوجب له
ة      «: فقال ستأهل المحب ال هو م ا ومستحق   ، من الخطأ أنَّ يق ة   ، مستوجب له ستأهل المحب ، وأنَّت ت

ة  ، هو أهل المحبة: والصواب لهاتين الجملتين أنَّ يقال ٌل للمحب ه ق ، أو أه الى  ومن ه تع وَ ول لُ  ُه  َأْه
  :وقول الشاعر، )١(اْلَمْغِفَرِة َوَأْهُل التَّْقَوى

  وتحكم فالحسن قد وّالآا    ته دالال فأنَّت أهل لذاآا
ذاب              شحم الم ة أو يأخذها وهي ال شاعر  ، أما المستأهل فهو الذي يأآل االهال ال ال البيت  : ق

  .)٢( »السابق
ت المع  ى نقل ذا المعن اتوبه تن  جم ة م ة اآلتي يط ، )٣(اللغ م الوس ة  )٤(والمعج ع اللغ  ومجم

  .والمعجم الكبير، )أهل(العربية مادة 
ومي وزهدي جار اهللا       الفوالحريري و ،  فيرد على الجوهري   )٥(أما الدآتور اميل يعقوب      ي

رى  ولأنَّإذ ي از الق ر( :  األزهري أج ستأهل أنَّ يك ألنَّ ي أنَّمف از،  أو يه ا أج ي هآم صاغأنَّي ف  ال
  .) العباب

ة       صيرورة راجحة، لغلب ويرى الدآتور عبد الفتاح سليم إجازة هذا االسلوب على جعلها لل
وارد من                            ر ال ى الكثي يس عل ا ق ه، إذ م اس علي أنَّ فيق صيرورة في أسماء األعي استعمال استفعل لل

  .٦آالم العرب فهو من آالم العرب ويعززه السماع
ائم      ، ففي هذه المسألة اليوجد تجاوز لالستعمال الصحيح         اب المجاز ق المعنى في    ، ألنَّ ب ف

الون                ، يستأهل أنَّ معناها اتسع ليعبر الجدارة واالستحقاق       ال ماين رد هو جزء من األهل ين وآل ف
وي ولغ   ي وضعها اللغ ذا األصل ف م ه ل له و أه ىفه صيغ  ن وي بال ى رصيدها اللغ ة وغن  العربي

ر،         ، أضافة الى ورود السماع    الصرفية جّوز استعمال هذه الصيغة     شعر والنث  بهذا االستعمال في ال
   .وحكاية اللغويين بأنَّه لغة جيدة
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  :: المعّرب المعّرب--بب
ا     « ى منهاجه رب عل ه الع وه ب و ان تتف ب ه ه   ، التعري رب واعربت ه الع ول عربت  )١(»تق

ّر ديم       المع صب للق ا التع ين فيه ي ب وعات الت ن الموض د م و واح دم  ، ب ه ون الق أنَّ اللغوي  اءفك
ش      ،يرفضون المعرب والدخيل   ري أحد المت أرقى           د والحري ة الفصحى ب ى اللغ دين والمحافظين عل

أساليبها فمن هنا وقبل أنَّ أبدأ بعرض بعض المسائل التي خطأ الحريري فيها العامة لنتعرف على                
  ).المعرب والدخيل والمولد(معنى 

ه  اجي بأنَّ ه الخف ه    «وعّرف شهور في ة والم ى العربي ة ال ن العجمي ظ م ل اللف ب(نق ) التعري
  .)٢( »عرابًاإ يهماه سيبووّس

ة           «: امن بقوله ضفه من المحدثين حاتم ال    وعّر ة العربي دخل اللغ هو اللفظ األعجمي الذي ي
ادة          ، عن طريق االحتكاك باللغات األجنبية     رات في الحذف أو الزي ه تغي د تطرأ علي د تبقى   ، وق وق

ر ر تغيي ا من غي ى حاله ة عل ر، اللفظة األجنبي ة المف اييس وتعامل معامل ي اجراء مق ة ف دة العربي
  .)٣( »العربية عليها

ين                       نم  لأما الدخيل ف   ه وب ق بين ه أو التفري د مفهوم دماء في تحدي د الق ة واضحة عن جد عناي
دهم  أنَّ عن ا مترادف رب فكأنَّهم ه ، المع ذا ماتنب الاوه سيوطي إذ ق ه ال رب  «: لي ى المع ق عل ويطل

  .)٤( »مهرة وغيرهاوآثيرًا مايقع ذلك في آتاب العين والج، دخيل
ين                      : أما المولد  ى وجهت ه ال ى في ذا المصطلح ولكن ينصرف المعن د دقيق له اليوجد تحدي

رن األول الهجري                    ذ الق ًا من األولى هي العامة إذ أنَّها تعني اللغة المتأثرة بالعناصر األجنبية عموم
ين     وأخذ هذا المولد في التوسع مع التزاوج وأنَّ       ، في مجتمعات المدن والحواضر    جاب جيل موزع ب

ة ة وعجم ى ، )١(عربي ى طغى عل ي  محت سيوطي ف صد ال ه يق ة والي ة الدارج ساحة اللغوي م الم عظ
ذين اليحتج ب         «: تعريفه إذ يقول   دون ال اظ هو ماأحدثه المول ه      ألف رق بين ين   وهم والف  عوصنالم ان  ب

صيح    ي ف ه عرب ى أنَّ احبه عل ورده ص ذا ، ي د–وه ه-المول ين .  بخالف صر الع ي مخت دي وف  للزبي
  .)٢(»....وهذه مولدة، من الكالم المحدث وفي ديوأنَّ األدب للفارابي يقال هذه عربية) المولد(

ى      ة األول ى المرتب ارة ال سيوطي اش الم ال ضمن آ صحى(ويت تواال) الف ى  ققاش ا عل  فيه
اً         : األوزأنَّ المعتمدة فهو  ى قياسه وزن ديم أو عل د يكون من أصل ق اخرج   ، المصنوع ؛ وق وآل م

  ).دلَّوم(على الصيغ واألقيسة العربية فهو موضوع في مستوى غير فصيح 
رب (ومع ذلك آأنَّ استعمال العرب مصطلح         دخيل      ) المعَّ تعمالهم مصطلح ال ر من اس أآث

  .)٣ ( قدماء اللغويينفنجد هذا اللون من التأليف اللغوي عرفُه، حتى في عنوأنَّات مؤلفاتهم
  :  )٤(تمت بالمعّرب ومنهاوهناك مجموعة من الكتب التي اه
                                           

 .١/١٧٨: الصحاح ]١ [
 .٢٣:  شفاء الغليل]٢ [
  .٩١:  فقه اللغة]٣ [
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  .ألبي منصور الجواليقي، ب من الكالم األعجميمعّرلا -١
ى      ) هـ٨٢٠ت  (لجمال الدين بن عبد اهللا العذري       ، التذييل والتكميل  -٢ ذييل عل وهو ت

 .ب الجواليقيمعّر
 . ب لجالل الدين السيوطّيالمهذب فيما وقع في القرأنَّ من المعّر -٣
 ).هـ٩٤٠ت (عجمية البن آمال باشا رسالة في تحقيق تعريب الكلمة األ -٤
 ).هـ١٠٠١ت ( التعريب لمحمد بن بدر الدين المنشئ فيرسالة  -٥
 .)٥(المعربات وهذا الكتاب ذآره الخفاجي ولم يذآر مؤلفه -٦
  .في آالم العرب من الدخيل لشهاب الدين الخفاجيوقع شفاء الغليل فيما  -٧

ين    ق ب ى التفري د حرصوا عل دثون فق ا المح ّرب و(أم دخيلالمع ن  ) ال وعين م روا ن وذآ
  :التقسيمات

  :على مايأتي) معّرب والدخيللا(وهذا التقسيم يوزع  : )١(التقسيم الزمني: األول
بة في عصور   هو مااستعمله فصحاء العرب من األلفاظ األعجمية أو المعرّ        : بالمعّر -١

  .االحتجاج حصرًا
دخيل -٢ تعمله المولَّ  : ال و مااس ة أو ا  ه اظ األعجمي ن األلف صور   لمعّردون م د ع ة بع ب
 .)٣()دالموّل(والقسم اآلخر يسميه ، )٢()األعجمي المولد(يه وقسم منهم يسّم.  االحتجاج

أنَّي   سيم الث وعي  : التق سيم الن و التق وزع   )٤(ه سيم ي ذا التق ّر( وه ى  ) بالمع دخيل عل وال
  :مايأتي

ّر -١ ة  : بالمع اظ األعجمي ن األلف اُغيَّر م و م ّو، ه ة وأو وط وأنَّين العربي ا ع لق زأنَّه
  .وأمثلتها وصار حكمه حكم اللفظ العربّي

م يغيّ             : الدخيل -٢ ه ول ى أوزأنَّ          هو مابقي على لفظه في أصل لغت م يكن عل ه ول ر في
  . العربية

أنَّي  سيم الث وعي(والتق ذي) الن و ال هه ل الي و  ،  نمي رطًا ه ه ش ل ل سيم األول يجع ألنَّ التق
ى      ، رداتونحن نريد أنَّ نعرف حقيقة المف     ، عصور االحتجاج  والتقسيم النوعي يجعلنا نعرف المعن

  .وفي هذا القسم ألنَّنكر عصور االحتجاج، )المعّرب والدخيل(اللغوي للفظتي 
ت   دماء آأنَّ سيمات الق وعي أوتق سيم الن ى التق رب ال ظ  ، ق االت اللف ت بحسب ح ا آأنَّ ألنَّه

  .ف العرب فيهوبحسب تصّر، الداخل في هذه الظاهرة
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  .)١(ولهذه اللفظة تعريفات آثيرة،  اللغات أطلق عليها اسم التعريبوعملية األخذ من

وَّ  : يتعريب االسم األعجمِّ   « : فها الجوهري فعّر ه العربُ    أنَّ تتف ا    ه ب ى منهاجه ول ،  عل : تق
  . )٢(» أيضًا ه العرب وأعربتهْتَبرََّع

سأنَّ            « : وعرفه أبو حيأنَّ األنَّدلسي    ى الل ل ال سأنَّ      العجمي عندنا هو آل مأنَّق العربي من ل
  .  )٣( »غيره

ستعارة      راىومن المحدثين من عّرفه أمثال رمضأنَّ عبد التواب الذي            أنَّ تلك الكلمات الم
اً         ، في العربية  ا تمام ى حاله ق عل م تب ا العرب                  ، ل ا أنَّ طوعه ا حدث فيه ا وأنَّم ا آأنَّت في لغاته آم

اليب        إذ تخض . لمنهج لغتهم في أصواتها وبنيتها وما شاآل ذلك        سة لألس ع في الغالب الكلمات المقتب
د في    ، فينالها آثير من التحريف في أصواتها وطريقة نطقها       ، الصوتية في اللغة التي اقتبستها     وتبع

  .)٤ (جميع هذه النواحي عن صورتها القديمة
أنَّ العرب إذا عّر ة ورّدفك اتهم العربي ي قوالب آلم ا ف ة أفرغوه وا آلم ي صيغها ب ا ال وه

سم وآجر       (ومن ذلك النادر آلمات      . اال مأنَّدر ، هاوأوزأنَّ راهيم وإبري فال  ) وشطرنج ، ُخراسأنَّ وإب
  .    )٥(لُّأنَّ العربية ُفعاألنَّ وإفعاليل وُفعَّليل وفاُعلَّ وَفْعَلزيوجد في األو

ى       طالق المعرّ إة  وجعل الجوهري شرطًا في التعريب وفي صحّ       ة ال ب على الكلمة المنقول
  .  )٦( توازنها في لغتهمه العرب قلما يعربون آلمة مالم يردوها الى آلمأنَّرأى العربية لما 

ى      ة عل ة األعجمي رب بالكلم تكلم الع و أنَّ ت دًا ه ب قي ف التعري ي تعري وهري ف وزاد الج
  .)٧(نهجها واسلوبها

ه                ى رأى في آتاب تح   ) درة الغواص  (وتبع الحريري الجوهري في زيادة هذا القيد حت أنَّ ف
شَّ    الشين اس في آالم العرب أنَّ تكسر               َرْط من ال أ ؛ ألنَّ القي رِّ     ، نج خط ى    ألنَّ االسم إذا ُع ب ُردَّ ال

ًا وصيغة        تهم وزن م فَ   . مايستعمل من نظائره في لغ يس في آالمه ول    بل لَ ْعول اء ؛ ألنَّ المنق تح الف ف
  . )١( ليلحق بوزن ِجْردحلِفعللُّ

ا          واليمنع الجوهري والحريري ورود مثل خراسأنَّ       يلج وآجر في آالم العرب وأنَّم  واهل
  .ب عليهيأنَّ التعريب فيه واطالق اسم المعّرَريمنعأنَّ َج

ل            ا مقاب أنَّ له ة إذا آ ستعمل في العربي فالحريري يرى في مجال االلفاظ االعجميه أنَّها الت
 هناك لفظة  لما ينبت من الزرع بالمطر، ألنَّ  ) نجس(فأنَّكر الحريري استعمال لفظة     . يؤدي معناها 
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رى أنَّ             . ٢)عذى (عربية تؤدي معناها وهي      ة في ا في العربي ر له ة التي ألنَّظي اظ األعجمي ا األلف أم
شين               تح ال َشطرنج (تصاغ في قالب عربي وهذا ما حصل في ف ار الكسر ليكون        ) ال ا واخت وغيره

وا أجراء                 . على وزن آالمهم   م يلتزم سهم ل شدد، ألنَّ العرب أنَّف األعجمي مجرى   وعد هذا من الت
ة    . العربي بل هم أحيأنًَّا فعلوا وأحيأنًَّا ترآوا على صورته األعجميه        ري أراد أنَّ يرجع اللغ والحري

  .٣الى استعمالها في العصر األول
ة   فالكلمات التي تنطق بها العرب في اعتبار هؤالء ثالث مراتب عربية ومعرَّ            ة وأعجمي . ب

يبو ا س و  يهأم د ذهب ة فق ل اللغ ور أه ة    وجمه ة األعجمي رب بالكلم تكلم الع ب أنَّ ت ى أنَّ التعري ا ال
ابراهيم وآجر      ، رجْبفهم تارة يلحقونها بابنية آالمهم آِدرهم وز      . )٤(مطلقًا ا آ ا به وطورًا اليلحقونه

  .وابريسم) بفتح الشين(وَشطََّرْنج 
ة    يه  فترتيب الكلمة عند سيبو    ة ومعرَّب ى اال        . اثنتأنَّ عربي ده عل دار التعريب عن ستعمال  وم

ة          . وحده ه أهل اللغ ه عام ى               ، وقد ذهب مذهب ات وأنَّ تجري عل ه في المعرَّب دم لزوم فصرحوا بع
  .)١( جاءت فحسن لتكون مع اقحامها على العربية شبيهة بأوزأنَّهاأنَّبل ، أمثلة األوزأنَّ العربية

تنتجوها من م    ، ُيْعَرُف بها المعّرب في العربية    ، لعلماء عالمات اوقد وضع    سج    ازواس ة ن ن
  :)٢(ياتيها هنا فيما حظونل، بنسج هذه األلفاظ المعربة، األلفاظ العربية

  .صولجأنَّ، صنجة ، جص : اجتماع الصاد والجيم مثل -١
 .والجرموق، والجوالق ، المنجنيق : مثل ، اجتماع الجيم والقاف  -٢
 .البستأنَّ: اجتماع الباء والسين والتاء مثل -٣
 .جسنر: وقوع الراء بعد النون مثل -٤
 .المهندز: وقوع الزاي بعد الدال ؛ مثل  -٥
، )خر من لب   (وهي حروف   ، القةذخلو الكلمة الرباعية والخماسية من حروف ال       -٦

 ).مقجش(مثل 
  .بريسمإمثل ، خروج الكلمة عن األوزأنَّ العربية  -٧

  :)٣(يتوذلك على النحو اآل، وتنهج العربية نهجًا معينًا في تعريب األلفاظ األعجمية
ئال يخرج في     الى أقر ِب، صوات التي ليست من أصوات العرب    إبدال األ  -١ ًا ل ها مخرج

  .آالمهم ماليس من أصواتهم
  .)٤()ِبهْجَرع(ألحقوه ) درهم(فما ألحقوه بابنيتهم . تغير بناء الكلمة الى ابنية العربية -٢
صيغ         ، ترك اللفظ األعجمي على حاله     -٣ إذا آأنَّ موافقًا لمنهج العربية في األصوات وال

 .نية الكلمةواب
  ::مسائل في التعريبمسائل في التعريب
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  .وبعد هذه الوقفة مع التعريب نتناول المسائل الخاصة بالتعريب لنتعرف على النقد الموجود فيها
ة اتَّ ول العام ا ق ون   ومنه م يفتح أ ألنَّه ري خط ّده الحري ذي ع شر درج ال ْردابًا بع ذت َس خ

، ابًا بعشر درج  َد سرْ  ون اتخذتُ  ويقول «: وهي مكسورة في آالم العرب فقال     ) َسرداب(السين من   
ال   ، وهي مكسورة في آالم العرب     ، فيفتحون السين من َسرداب    ا يق رْ  شِ : آم ار طَ ال وِقنْ َبْمَراخ وِس

  .)١» بكسر الفاءلماأشبه ذلك مما جاء على ِفعال، ألنَّوِشْم
اب ماجاء مكسوراً    ) سرداب (واآد ابن قتيبة قبل الحريري فتح السين من        ة  ، في ب والعام

  .)٢(»...هليز والدِّ، اب َدْرهو السَّ «: فتحه بقولهت
  .)٣(بالكسر فارسيًا معّربًا) السَّرداُب(وجعل الجواليقي لفظ 

ى   ْرفسمَّت ماُي« : فيقول ) الدرك والدرج(ق الحريري في هذه المسألة بين     ويفرِّ ه ال تقى في
 ِمَن اَألْسَفِل الدَّْرِك اْلُمَناِفِقيَن ِفي أنَّ تعالى ومنه قوله، ل َدَرآًاْفر فيه الى السُّحّدَتوماُي) درجًا(العلو 
  .   )٥( »)٤(النَّاِر

ق                 وهذه االلتفاتة من الحريري يمكن أنَّ أعدها مع دقته اللغوية في تمييز المعأنَّي عن طري
ار             ) الجيم والكاف (تبدل صوتي    وى من الكاف واخت يم أق ى ألنَّ الج إذا اختار الجيم للصعود لألعل

  .كاف لهبوط صفتهاال
سين     ردابًا بعشر دَ    سَ ويقولون اتخذتُ  «: بقوله، ذآره ابن منظور  ا  ومثله م  رج فيفتحون ال

ى ِفعْ  َبْراخ وِسَرْم يقال ِشاوهي مكسورة في آالم العرب آم    ألنَّ بكسر  ال وماأشبه ذلك مما جاء عل
  .)٦( »الفاء

اء      ) سرداب(ورأى الخفاجي أنَّ     ه الم اجي في شرحه       وخطَّ ، )١(معّرب من مايبرد في أ الخف
ال        ) السرداب(ز مجئ   للدرة الحريري فجوّ   ة فق ى العجمي ل   « : مفتوحًا عل رَّب سردآب     أنَّ وقي ه ُمَع

ارد  اء الب د ق، أي الم ه يع ى   بألنَّ ه عل ل أنَّ فتح ذا قي وح ول ب مفت ل التعري ه قب اء وأول د الم ل تبري
  .)٢(»العجمية ليس بخطأ والوجه له 

اجي أنَّ  د الخف ال وعن الل( وزن األفع ضاعف  ) فع الم ُي ادر م ة  ، ن ن قتيب الم اب ذآر آ ، ف
ائالً  اء ق ذهب العلم ين م وهري وب اس األوزأنَّ    «: والج ى قي راؤه عل رب اج ي المع ب ف ألنَّ الغال

ا             ) فعالال(العربية وليس المراد أنَّ      بالفتح معدوم في آالمهم ألنَّه آثير فيه وأنَّما المراد أنَّه نادر فيم
  . )٣(»يه وهو مالم يضاعف آصلصال ووسواس نحن ف
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رّ    ه مع ى أنَّ ي ال ب اآللوس اس األوزأنَّ     « ب وذه ى قي راؤه عل ّرب اج ي المع ب ف والغال
الم             ) فعالال(العربية ولم يرد أنَّ      بالفتح معدوم في آالمهم وأنَّما المراد أنَّه نادر فيما نحن فيه وهو م
   .)٤(»....يضاعف آصلصال 

س  ى ال اء معن د ج ه وق راديب  «رداب بأنَّ ع س ه والجم دخل في أنَّ ضيق ي ه )٥( »مك  وماقال
  .    )٦(ولم يقل مم ُعِرب، صاحب القاموس بأنَّه بناء تحت األرض للصيف وهو معرَّب

ة       والمسألة الثأنَّية من مسائل التعريب التي خطّ       ة للعب ول العام أها الحريري في درته هي ق
ة شَّْط «: الهندي ش، َرْنجال تح ال سر، ينبف الم العرب أنَّ تك اس آ رب ، قي ه إذا ُع ذهبهم أنَّ ن م ألنَّ م

ل بف        .  الى ماُيستعمل من نظائره في لغتهم وزنًا وصيغةً        االسم العجّمي ُردَّ   م َفعل  تحوليس في آالمه
شَّ        ، بكسر الفاء ، لُّ الوزن ِفعلَ  ذاما المنقول عنهم في ه    أنَّو، الفاء شين من ال طرنج فلهذا وجب آسر ال
  .)٧( »لبوهو الضخم من األ، دحلْر بوزن ِجليلحق

ي ويجِّ ري ف شَّْط(وز الحري سين ) َرْنجال ة وال شين المعجم ول بال واز  ، الق ذلك لج ًال ب معل
ة               د التعبي سطير عن ا ذآر مجموعة من          . )١(اشتقاقه من المشاطرة أو أنَّ يكون اشتق من الت د م وبع

سمية         دعاء للعاطس      األلفاظ التي تقال بالسين والشين والتي منها ت شارة  إ) يتشِمميت والتَّ  ْسبالتَّ ( ال
شّ         ، ت الحسن ْمق السَّ َزْربالسين المهملة أنَّ يُ    ى جمع ال ة ال شين المعجم سيره      ، لْموبال دًا في تف معتم

اه     . إذا اجتمعت في المرعى      ، َتَشمَّتت اإلبل : ألنَّها تقول ، ع عن العرب  ِمماُس على   هذا ل أنَّ معن وقي
  .وهي اسم االطراف، اء لشوامتهبالشين المعجمة الدع

وع من التمر سِ     «ويرى الحريري أنَّ لهذا النوع نظائرفي آالم العرب آقولهم          يز و ِرْهلن
  .)٢(»....قعف لونه وأنَُّتسف إذا َتغّير وامُتِشأنَُّت: وآقولهم. مم به الرُّوَسم والرَّوَشَتْخولما ُي ،ريزْهِش

روي في صفته          وعرض لطائفة اخرى قيلت بهذين الحرفين        ) g(على اختالف المعنيين ف
نهس          ، هوس القدمين ه آأنَّ منُ  أنَّ نهش وال ين ال داللي ب أي معروقهما ثم تطرق الى توضيح المعنى ال

  . )٣( ابدال الحرف يغير من المعنى ومثله هّوس وهوشأنَّإذ 
ر مس          ) (وورد في اآلثار أنَّ االمام عليًا        ، كوكخطب الناس على منبر الكوفة وهو غي

ر مسمور   ، فمن رواه بالسين المهملة  ه غي سَّ ، فمعناه أنَّ اب  ألنَّ ال ام   و، ك تضبيب الب من رواه باعج
  . )٤(الشين فالمعنى أنَّه غير مشدود

  :قوله عن أبي عمرو بن العالء وحكى األصمعي
  )٥(ولكن رأوا نارًا َتُحشُّ وَتْسَفَع    فما َحُنبوا أنَّا نشدُّ عليهم
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سفع     : ويلك: فقال، لشعبةقال فذآرت ذلك     « سوَّد    ، أنَّما هو تحس وت ال األصمعي    .أي ُتحرق وت : ق
د وُت) تحشّ (وقد أصاب ابو عمرو ألنَّ معنى   م أرَ     ، ق ضًا ول د أصاب شعبة أي ه   وق م من شعر أعل   بال

«)١(.  
  .فهذه الرواية تدل على أنَّ االبدال جائز بين السين والشين

شطرنج هو  وعدّ  ال  الجواليقي الكسر في ال ة الصحيحة فق ا يُ  «: الحرآ ة مم كسر والعام
  .)٢( »ل آجْرَدَحلَلالشطرنج بكسر الشين على ِفْع: تفتحه أو تضمه هو

ينَ    ،  معرب  فارسيّ  «وآأنَّ هذا اللفظ عنده      ال    ورأى أنَّ بعضهم يكسر ش ى مث ه ليكون عل
  .)٣( »فتح الفاءب) لََّلَفْع(ألنَّه ليس في الكالم أصُل ، )ْحٍلرَدجِْ(آـ، من أمثلة العرب
ّو ن   وج شين م تح ال واليقي ف شَّْطَرْنج(ز الج ك    ) ال ي ذل ري ف ن ب ى رأي اب دًا عل  إذمعتم

ه   ، المعروف عند أهل اللغة الشَّطرنج بفتح الشين يقولون هي لعبة الشطرنج    «:يقول واليجب ماقال
  . )٤(»...من آسر الشين لتكون على أمثلة آالم العرب 

ى َم ري عل ن ب رْنورد اب شاطرة بى ي ن الم تقاقه م ك أنَّ أنَّ اش ي ذل سبب ف ط وال  أنَّه غل
ال        تقاقه   : األسماء األعجمية التشتق من األسماء العربية فق ط واضح ؛ ألنَّ           «اش من المشاطرة غل

رى             ة االت ول من زعم           أنَّاألسماء األعجمية التشتق من األسماء العربي وا ق م ابطل يس من     أنَّه  ابل
ضًا ه وأي اع حرف ا ابلس بامتن شطر يوجب أنَّه تقاقها من ال ية واش ة خماس ذه الكلم د جعل ه ه ق  فأنَّ

  . )٥( »ثالثية وتكون النون والجيم زائدتين وهذا بين الفساد واضح االختالل
اس في                   ّياو ري من أنَّ القي ه الحري ن منظور ماجاء ب شَّ (د اب ال      ) رنجْطال شين وتق آسر ال

  .)٦(بالسين والشين نظرًا ألشتقاقها
ه       ، مرجحًا الفتح أيضاً  ، )طرنجالشَّ( ابن الحنبلي الكسر في حرآة       َلَب    وَق مؤيدًا الجواليقي في رأي
  .)١( »وهو مشعر بجواز فتح شينه بل برجحأنَّه ....نعم قال الجواليقي : واقول «:إذ قال

شطرنج (وجزم صاحب القاموس بأنَّ السين المهملة في         تح   ) ال ا التف ا      ، وأنَّه ا أنَّه رأى فيه ف
  . )٢(بةمعّر

صيدة  ي شرحه لق شام ف ن ه ر اب عاد(وذآ ت س ه   «أنَّ) بأنَّ ة ألنَّ روي بالمهمل شطرنج ي ال
   .)٣( »طرًا وبالمعجمة ألنَّ الالعبين يقتسمأنَّ القطع شطرينأسيجعل 

  والشطر النصف قال عنترة بن شداد العبسي 
  )٤(َصل     شطري وأحمي سائري بالمْن  أنَّي امرؤ من خير َعْبٍس منصبًا
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ه    ، فشطره من جهة أبيه يفاخر به الناس     ، مةأه   أباه عربي وأمّ   أنَّوذلك   واآلخر يحامي عن
  . )٥(بالمنصل وهو السيف

رَّ  شطرنج مع ًال وأنَّ ال ه خل ي آالم ري ورأى أنَّ ف الف الحري اجي فخ ا الخف ن أم ب م
  .     )٦(صدرنك

تح وهو المعروف عن ائمة اللغة       الخفاجي الخلل من وجوه والوجه األول فيه أنَّكر الف         وعّد
ذي صرّ        زعم أنَّ المعرّ    : والثأنَّي،  ة وال ى نظائره من اوزأنَّ العربي رد ال د أنَّ ي اة   ب الب ه النح ح ب

بما ألحقوه بابنية آالمهم وربما لم يلحقوه       االسم المعّرب من آالم العجم رّ     أنَّ  ويرى سيبويه   . خالفه
م و    ابنيتهم دره وه ب ا ألحق ا  بفمم رج ومم وه اآل ه م يلحق دجل ث، ر واالفرن ن   : الثال شتق م ه م أنَّ

ل     ، المشاطرة أو من التشطير وهو بعيد عن نهج السداد  ألنَّ االشتقاق اليجري في األعجمي ومأنَّق
ه  ىك غير مقبول حتى شنعوا على من قال آدم مأخوذ من أديم االرض لخلقه من تراب عل    لمن ذ   أنَّ

ن أحرف ا ست م يم ولي ادة الج شين وهي يقتضي زي سين وال ًا وردت بال ر ألفاظ ه ذآ م أنَّ ادة ث لزي
  .         )١(آثيرة وقد أفردها صاحب القاموس بـتأليف  سماه تحبير الموشين

شين           سين وال ال بال شطرنج    ، وفي آشف الطرة تق د اخُ  ، عّرب موأنَّ ال تقاقه     لفَ ِتوق  في اش
ه من المشاطرة و               «: فقال تقاقًا ل شين اش ال بال ه من             يجوز أنَّ يق تقاقًا ل ة اش سين المهمل ال بال أنَّ يق

ي   ، شهر فيهأل التسطير عند التعبية واألوّ   د بعض عرب ه معّرب      ،وهو عن شرح الصحيح أنَّ وفي ال
ل شدرنك أي                  واختلف في أصله فقيل صدرنك أي مابه حيلة والمراد التكثير الخصوص العدد وقي

واع قطع      أي)شش رنك  (زال التعب إذ من اشتغل به زال عناه وقيل   وأنَّ وهي أنَّ  والحق  ه ستة أل
   .)٢(»...أنَّ آال من فتح أوله وآسره جائز

الم          ي آ ح أنَّ ف ري يوض ن ب سكيت واب ن ال دي واب ي آلراء الواح رض اآللوس د ع وبع
  . )٣( آما ذآرها الخفاجيأْوجهالحريري خلًال من ثالثة 

ى أصل   ع ال شطرنج(ولنرج يبوب ) ال ه س دّ هومأنَّقل أنَّ أش ي آ ن  ًاع توس ب م دائرة التعري  ل
  . )٤( االلحاق بابنية العربهألنَّه اشترط في، القولين المنقولين عن الحريري والجوهري

زوم م     دم ل ي ع ريح ف دي ص الم الواح ري  ا وآ ره الحري رحه  إذذآ ي ش ال ف وأنَّ ( ق دي
  :عند قوله) المتنبي

  .)٥(وفيك تأملي ولَك أنَّتصابي    وأوهم أنَّ في الشَّطرنج َهّمي
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ا  و ال باش ن آم ه اب ن « جعل ّرب م ت) درنجِش(مع ن اش اطالً غأي م اؤه ب ب عن ه ذه ، ل ب
يس في   ، مثل ِجْرَدحل وهو الضخم من االبل ) فعلل(واألحسن فيه آسر الشين ليكون على وزن         ول

  .)١(»يعني أنَّ من اشتغل به ذهب عناؤه باطًال) جدرَنِش(وهو معّرب من ) لَلْعَف(آالم العرب 
ة  شطر(ولفظ ي ) نجال د صادق قين د حام ن «عن رب م شطرنج مع ن ) كرَنْدَص(أنَّ ال الم

درنج( دهما ، )ش ين أح ن آلمت ك ؛ ألنَّ صدرنك فارسي مرآب م ي ذل سبب ف اه ) ْدَص: (وال ومعن
ة    ورأى أنَّ المراد من العدد، ومعناه بالعربية حيلة) رنك: (وثأنَّيهما، بالعربية مائة  ذآور المبالغ الم

رة              وعلى هذ . في الكثرة  ة في الكث ذآور مبالغ ى     إا يكون في االسم الم ة       أنَّشارة ال ك اللعب ى تل  مبن
ة           ل اللطيف ة والحي ار الدقيق ائع                .... على األفك ة الفارسية ش الجيم في تعريب الكلم ديل الكاف ب وتب

  .)٢(»....ذائع
رى عُ   ادة اخ ذه م ن المعردَّوه ة بت م ول العام ي ق اَو: (ات ه م ) قن وراَوه إذ رأى أنَّه

ه واو         «همون فيهما والسبب في ذلك      يو ال     ، ليس في آالم العرب فاعل والعين من والصواب أنَّ يق
اعون         ، هاوون وراووق : فيهما ول    ، لينتظما فيما جاء على فاعول مثل هارون وفاروق وم ه ق وعلي

  :بادّي الِعزيد بن عدّي
  قينة في يمينها إبريق  ودعوا بالصَّبُوح يومًا فجاءت    

  يك صفَّى ُسالفها الراؤوق  ى ُعقاٍر آعين الدِّ        قدََّمْته عل
اه حَ  . ب في االزيادغب المتأدِّوترِّ،  األجوادر مآثرَ ُشْنولهذه القطعة حكاية تَ    ة  مَّ وهي ماحك اد الرواي

...«)٣(.   
ة      أنََّمْن يتأمل هذا النص يجد       اد الرواي د عُ      )هـ ١٥٥ت   ( الراوي هو حم ذا ق ه   ِر وه ف عن

  . آخرمسألة وجٌهلد على واضع فلم ومادام الحريري قد اعتالوضع في اللغة
ة ن قتيب ل اب ل   )٤(ونق ود للثق يًال صرفيًا يع سألة تعل ذه الم ين ه تح معلل ة الف وهري لغ  والج

ال الجوهري  ، فلهذا آأنَّ اختيار العربي لها في أآثر مسائله   ، والخفة ألنَّ الفتحة أخف الحرآات     : فق
هاُووالَه « َدقُّ في ذي ُي ّرٌبن ال أنَّ أ  مع اُووآ ه َه،نْوصله ه وأنَّيٍنيٌناِوَو ألنَّ جمع أنَّون وق ل ق ،  مث

  .)١(» بالضمٌلاُعفحذفوا منه الواو الثأنَّية استثقاًال وفتحوا األولى ألنَّه ليس في آالمهم َف
 أنَّوافق الحريري في هذه المسألة ويرى       يفهو  ، )٢(بًاأعجميًا معرّ ) نالهاَو( الجواليقي   وعدَّ

ى فاعل وهو اسم موضع                   ْوالهاُو « ن بواوين على مثال فاعول ألنَّه ليس في آالم العرب آلمة عل
  .)٣( »العين منها واو

ه          ) فاعل(اما ابن بري فيعجب ممن أنَّكر مجئ         دَّ من ذي ُع اوَ (العين منه واو وال ى  ) نه عل
ه   ، نَّ أنَّكاره عجب  فأ، هاَونا لكون فاعل لم تجئ العين منه واو        أنَّ من أنَّكر   «: هذا فقال  ك أنَّ د  وذل ق
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ه    ، ثبت في الكالم فاعل واليلزمنا أنَّ تكون العين منه واوًا أو غيرها من حروف المعجم                  ى أنَّ وعل
 بقارون الى   لعدن آما اليُ  لو آأنَّ في آالمهم مثل هاون وآأنَّ المسموع هاوونًا لم يعدل به الى هاوَ             

  .)٤( »قارن وأنَّ آأنَّ في آالمهم فاعل
 «: هو هاوون بواوين ُحذفت الواو الثأنَّية استثقاًال فقال       ) نهاَو(واألصل عند ابن بري في      

اوُ        ) هاوون( أصله   أنَّ واو    فحذفت الواو الثأنَّية استثقاًال ألجتماع واوين فبقى ه ون ، ن بضم ال : فيقول
ة الوَ  مثله من األسماء ا     و، فقد ثبت بهذا القول أنَّ هاون فصيحة عربية       ، ن بالفتح   َواه ن   ألعجمي ذ ب

وٍح ٌموالَو، ن ّيذ ؛ اس ال أنَّو،  روم ى أنَّ ق وهري عل ل الج ا حم م  : م اوون جمعه ه أصله ه ى ل عل
  . )٥( »هواوين آجمع قأنَّون على قوأنَّين

  .)٦(ول منظور أنَّ تقال بواوين لينتظما فيما جاء على فاَع ابنزوجّو
ًا          ويرى ابن الحنبلي فيها لغة أخرى بفتح الواو خالفًا           ري مبين ن ب للحريري وموافقة مع اب

ن   اموس م احب الق ارأي ص واو و أنَّه تح ال ت بف ا ذآر   ، ضمهاب أت تح آم ة الف ى لغ ن حك اومم  ن
  . )١(الجوهري وابن قتيبة

وون اواله (: نعم قد قال الجواليقي    : وأقول«:والهاون عن ابن الحنبلي أعجمي معرب فقال      
ع ل موضُ  ألنَّه ليس في الكالم أسٌم على فاعَ      ،  يعني بالفتح  ٌن واليقال هاوَ   مثل فاعولٍ  ٌب معرّ أعجميٌّ

  . )٣ (» )٢ ( )العين منه واٌو
ه                     ي بقول ن الحنبل ري واب ن ب دًا اب اه ومؤي ًا اي ري مخطئ د   «: وينتقد الخفاجي آالم الحري فق

اأنَّكره صحيح  أنَّون... ثبت أنَّ م واوين آق ى ه ع عل ه جم اوون ألنَّ ال الجوهري أصله ه ا ق  وأنَّم
ر في األسماء                        الفتح آثي ه المصنف ألنَّ فاعل ب ا توهم ره آم وقوأنَّين اال أنَّه هو الصحيح دون غي

ا في                   األعجمية آبابَ  واوين آم ضًا ب اوون أي ال ه ا سمعته ويق ضًا آم ل أي ك والمك ويجئ في المعت
  .)٤(»....القاموس وغيره

ة فخطَّ             اد الراوي ه   وشمل نقده للرواية التي نقلها الحريري عن حم ا بقول ه أجب     «: أه وقول
ذه                    األمير يوسف بن عمر هو الحجاج قد أخطأ المصنف في هذا قال ابن خلكأنَّ اليمكن أنَّ تكون ه
ذآور في                اريخ الم العراق في الت ًا ب ه اليمكن أنَّ يكون والي ن عمر الثقفي ألنَّ الواقعة مع يوسف ب

ه          ، آالم الحريري    سير آقول ى التف اج ال ائق وفي            ثم الشعر فيه مايحت وق أي محبوس من الوث  موث
دام          فبعض النسخ موهوق وهو بمعناه وقوله        ه الف ة أي وضعت علي دمته بالفاء وتشديد الدال المهمل

  . )٥(»...بالكسر
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ال               ة فق ا فوجدها اسم لآلل ة حروفه واو مفتوحة          «:وبين اآللوسي حرآ الف ف اء ف اون به ه
ك وهي                  ة ذل ا وراوق بزن دق فيه ة التي ي شراب ومن             فنون وهي اآلل ا ال  المصفاة التي يصفى به

  :ولذا أجاد ابن الوآيل في قوله، عادتهم أنَّهم يعلقونها ليصفى بها
  قطع الطريق على الهموم وعاقها   لم يصلب الراووق إال أنَّه

  .)١( »والصواب هاوون وراووق بواوين... 
 ذآر ابن قتيبة الهاون     ل عليه فقد  يعّوالذآر  ا  وم« :قائًال،  رأيه في ختام المسألة    حلكنه وض 

ة     واو الثأنَّي ه ال اوون فحذف من ال أصله ه وهري وق ره الج ذا ذآ ة وآ ماء األعجمي اب األس ي ب ف
اون بضم           استثقاًال إل  ن فبقى ه اع واوي م فاعل                  جتم يس في آالمه ه ل الفتح ألنَّ اون ب الوا ه واو فق ال

أنَّون وق        وأنَّما قال أصله هاوون ألنَّه جمع     بالضم   واوين آق ى ه ه هو الصحيح دون         عل وأنَّين اال أنَّ
ى األصل      … ن نوح    ب غيره آما توهم ومثله من األسماء األعجمية الوذ        ضًا عل وقد جاء هاوون أي

  .]٢[ »آما في القاموس وغيره
ا م                ل اآلراء نراه ة التي عرضت في نق د     ،  طربةضالمادة المعجمي ن دري ال اب اوَ : ق ن اله

ك      والعرب تسميه الهاوون إذا   ، فارسي معرب  ى ذل يكون  ، اُزنحَ ْموهو المهراس والِ    ،  اضطروا ال
  . )٣(من خشب وحجارة

ي صحيح            «وقال في موضع آخر      ه عرب دق ب ذي ي اوون ال اوَ   ، واله ال ه يس في    ، ناليق ل
  .)٤( »قال أبو زيد أنَّه سمعه من ناس ولم يجئ غيره، بعد األلف واو( آـل آالم العرب فاَع

ه       ، ون فارسي معرب  والهاُون والهاوُ والهاَون   «وجاء في لسأنَّ العرب      دق في ذي ي وهذا ال
تثقاًال وفتحوا               آأنَّ أصله هاوُ   ون ألنَّه جمعه هواوين مثل قأنَّون وقوأنَّين فحذفوا منه الواو الثأنَّية اس

  .         ا في الجمهرة وهذا أوضح مّم)٥( »ألنَّه ليس في آالمهم فاعل بضم العين، األولى

  :: الترادف الترادف--جج
شي وآل شي                :: لغة    لغة   الترادفالترادف ع ال ا تب ردف وهو م ه     ءهو من ال و ردف يئًا فه ع ش ابع   تب التت

  .)١( »ـا وتظاهرت وتوالت وترادفت وتتابعت وتواصلتننيقال تواترت الكتب بي« : والتواتر
 )٢(. واحد باعتبار واحد هو توالي األلفاظ المفردة الدالة على شئٍ      :  الترادف في االصطالح  الترادف في االصطالح  

        . )٣(ماآأنَّ معناه واحدًا وأسماؤه آثيرةوقد يعبر عنه بأنَّه 
ه   ب وع، )٤(والترادف أنَّ يدل اللفظأنَّ أو أآثر على معنى واحد          ل    األر عن ارات مث ل بعب وائ

أنَّي   ، )٥(اختالف اللفظين والمعنى واحد    اظ  (و، )٦(وتالقي المعأنَّي على اختالف األصول والمب األلف
 .)٧() هـ٣٨٤ت  (هوعنوأنَّ آتاب للرمأنَّي األخيروهذا ) المترادفة والمتقاربة المعنى
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يها العلماء والدارسون العرب     اله  والترادف هو من جملة الظواهر اللغوية األولى التي تنبَّ        
ذه      ، واقع اللغويلفي وقت مبكر نتيجة مالحظاتهم ل     ة تنكر ه ين فئ ى فئت وأنَّقسم دارسو الترادف عل

  .)٨(نَّ لهم فئة ثالثةوقسم يرى أ، واألخرى تثبتها، الظاهرة
ذه الظاهرة                     اظ ه ة مدهشة أللف ًا دقيق ا فروق ذه الظاهرة استخرجوا لن ومن  ، فالمنكرون له

ؤالء  نه ياب ـ٢٣١ت ( االعراب ب  ،)ه اس ثعل و العب ـ٢٩١ت( واب ن    ، )ه د ب سين احم و الح وأب
أنَّوا من األد    ، بعض هؤالء الذين أنَّكروا الترادف     « .)٩(وغيرهم .....)هـ٣٩٥ت(فارس اد    آ اء النق ب

رهم                ا غي ياء اليراه ا أش ون في معأنَّيه وٌم   ، الذين يستشفون في الكلمات أمورًا سحرية ويتخيل م ق فه
ة يتب  اظ اللغ زاز بألف ديدو االعت اتنش رة، ون الكلم ة آبي ا رعاي ا وراء ، ويرعونه ون عم ينقب

ا  ، سابحين في عالم من الخيال    ، المدلوالت م  يصور لهم من دقائق المعأنَّي وظالله ه األه ، مااليدرآ
  .)١( »واليقف عليه اال أمثالهم

ين الكلمات و             وعّد ًا ب ذين يجدون فروق اء ال ل أنَّ نقف       العلم ا هالل العسكري وقب نهم أب م
اً   ا هالل أديب رى أنَّ أب ن ي ى م رد عل ي هالل لن ول أب ى ق ه  ، عل ي آتاب دم ف د ق ًا فق أنَّ لغوي ه آ ألنَّ

روق( ه طر) الف زًا ل ًا متمي ًال داللي ةعم ه العلمي ضًال عن، افت ا ف ي منه ة الت ة والنقدي وده اللغوي  جه
ة   (واعتقد أنَّ   . المرتب بحسب ايراد المعأنَّي   ) التلخيص في معرفة األشياء    (همعجم روق اللغوي ) الف
  . للتحليل الدالليًاتفتح باب

وعين من   ، آل اسمين يجريأنَّ على معنى من المعأنَّي    «: ونرجع الى قوله بالترادف فيعد    
ضيه اآلخر          ، األعيأنَّ في لغة واحدة     ا يقتضي خالف مايقت أنَّ آل واحد منهم أنَّي   ،  ف أنَّ الث واال لك

  .)٢( »فضًال اليحتاج اليه
اء         ول    ،  وهذه الفئة يحتجون لمذهبهم في األنَّكار بأمور آثيرة يتعلق بعضها بالشكل والبن ا ق ا بين آم

ردات         ويتعلق بعضها اآلخر بالمدلوالت وماآأ    ، أبي هالل  نَّت عليه وماتؤول اليه وماوضع من المف
ردات           وآما ذهب اليه ابن فارس واب     ، لبيأنَّ صفاتها   هالل العسكري ومازاده ابن فارس من أنَّ المف

شئ فاالسم     لال) صفات(التي يدخلها اللغويون في باب الترادف أنَّما هي   ذي وضع لل سم الحقيقي ال
  . )٣(األخرى صفات لهوسائر األسماء ، الحقيقي هو اسم الذات

ى         ات حت ين الكلم روق ب وا الف د تناس رادف وق ات الت ي اثب الون ف م المغ ة ه ة الثأنَّي والفئ
أنَّ           ة مئت ًا في          . )٤(المتميز منها فصار لألسد عندهم خمسمائة اسم وللحي سلكًا منفلت لكوا م وهؤالء س

ة مه         ذه الظاهرة في العربي ام    اللغة أنَّتهى الى خلق تضخم وهمي في حجم ه سبيل لظهور أحك د ال
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ات   ك المترادف سبب فوضى تل دالالت ب د ال اهيم وتحدي العجز عن ضبط المف ة ب ة العربي ى اللغ عل
  .الكثيرة

فقد ، وورود هذه الكثرة من المترادفات أوقف الباحثين حيال مفردات العربية موقف الشك           
ال            ذا فق ى ه ه          «: أشار الدآتور طه حسين ال ر طبيعي أو أنَّ ذا غي ل      أنَّ ه ى األق وهو  ، أسراف عل

اهير                أنَّيرجح   بهم بالجم رواة ولع رى  .  آثرة المترادفات الى هذا الحد ليست اال أثرًا من عبث ال وي
س ى ال ع ال ا ترج اتفرَّ يأنَّه ع م ى جم ون ال رواة واللغوي ا ال أنَّ يرمي به ي آ دة الت يق احات العدي  ف

ود       ماء ليع صفات واألس ف ال ن مختل ة م شاء البادي ى الواح اثرة    ا ال ادة المك ين بم ر مثقل حواض
سيف       م ولل ة اس سين ومائ د خم رف لألس رب لتع وا أنَّ الع ن أنَّ يقول ون م م اليتحرج ز ث والتعجي

  . )١( »خمسمائة وللحية مائتين
ا                    يعدُّ ْنومن القدماء مَ   ا آم ى غيره ا عل ة تفخر به  هذه المترادفات من دالئل فضل العربي
  ).هـ ٤٠٣ت  ()٢(ذهب الى ذلك الباقألنَّي

ى        «: هموعلل المحدثون هذه الكثرة بقول     ة عل اخرة بأفضلية العربي آأنَّ دافع هذه الفئة المف
ال                       صفات واألفع ات في األسماء وال ردات من المترادف ة بمف ري اللغ ، أساس هذه الظاهرة التي تث

      . )٣( »بل مايندر وجود مثله في لغة من لغات العالم، ة أخرىللغة سامّيمثله مالم يجتمع 
 توسع ال: من هذه األسباب   . )٤(نووأسباب حدوث الترادف آثيرة وقد بينها القدماء والمحدث       

ألنَّ بعض   ، الحاصل في المترادفات والذي أدى الى الشكوك في صحته وفي وروده عن العرب                 
ة   ا موضوعة ومنتحل ت أنَّه دة ثب واهده المعتم رة   ، ش ًا لكث ببًا وجيه أنَّ س ام آ ود االعج دم وج وع

 ميل الناس الفطري     فضًال عن هذا  . )٥(نه العلماء ود ترادفات لنشوء التصحيف والتحريف في ما     الم
ى                  الى محو آثير من فروق الداللة الجزئية بين الكلمات فتقترب اللفظتأنَّ من بعضها في الداللة حت

). الصوتي التطور اللغوي   ( والسبب الرئيس في آثرة المترادفات هو      .)١(تتحدا وتكونا شيئًا واحداً   
  . من المرادفاتأنَّها مختلفة يأخذها الرواة على  نطقيٌةالذي يصيب اللفظ الواحد فتنشأ عنه صوٌر

ا  ين لن ة لألسباب يتب ذه المعرف ات صفات لالأنَّوبه د معظم المترادف م الواح ه ، س د تنب وق
سيف     لى هذا الشئ فهذا أبو علي الفارسي أسقط تسعًا وأربعين لفظة آأنَّت تع              عالقدماء   ة لل د مرادف

  . )٣( ظاهرة الترادف الى اختالف القبائللوابن جني عل. )٢(سم األوحد له االبقِىوُأ
ا           ظاهرة الترداف في اللغة العربية تدلّ      ومهما يكن فأنَّ   رة ألفاظه ساع صيغها وآث ى ات  عل

  .ونمو آلماتها
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 .١٦٩-١٦٨]: وافي[فقه اللغة  :  ينظر]٥ [
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  ::مسائل في الترادفمسائل في الترادف
احب درة ال    ل ص ي عم ا ف ن تحليله ي يمك سائل الت ن الم داللي  وم ور ال واص التط غ

ة          والتي يمكن أنَّ نعدّ   ) ةالمائد(المصاحب لالشتقاق في     دتها العام د أنَّ ع ها من أمثلة التخصيص بع
ين      ) الخوأنَّ(من الترادف مع     ين اللفظت ددة ب ًا متع دة وخوأنَّ  (لكن الحريري وجد فروق ط  ) مائ ورب
ه      : عام عليه خذ لتقديم الط  لما يتَّ  «: قالت العامة  .اشتقاقها بتسميتها  ال ل وأنَّ خِ : مائدة والصحيح أنَّ يق

  . )٤( »الى أنَّ يحضر عليه الطعام فيسمى حينئذ مائدة
ل أنَّ                      ةد الحريري صح   وأسَن شريفة فنق ات ال ز من اآلي اب العزي ى ماجاء في الكت ه ال  رأي

دَّ    سى  الحواريين حين تح سالم  (وا عي ه ال سماء      ) علي ًا من ال م طعام ستنزل له أنَّ ي الو ، ب لْ : اق  َه
نَ  َمآِئَدًة َعَلْيَنا أنَّ ُيَنزَِّل َربَُّك َيْسَتِطيُع سََّماء  مِّ ولهم     )٥(ال دة بق ى المائ وا معن م بين دُ :  ث لَ  أنَّ ُنِري  نَّْأُآ
  .)٦(ُقُلوُبَنا َوَتْطَمِئنَّ ِمْنَها

صديق                         ارة ال ة من زي ره للغاي د ذآ دة عن ى المائ د معن وحكاية األصمعي وابي عمرو تؤآ
دة   أنَّ «: لثالث منها تكون   دة ،  آأنَّ لفائ دة ، أو عائ ة  . )١( » فال وإالَّ، أو مائ دة (فالدالل ا هي   ) للمائ هن

  .تخصيصها بهذا االسم شرط وجود الطعام عليها
ا          سُ  «ن الحريري سبب تسميتها بهذا االسم        وبيَّ ا عليه د بم ا تمي ه ألنَّه ، أي تتحرك  ، ميت ب

  .)٣(»)٢(ِبُكْم َتِميَد أنَّ َرَواِسَي اَألْرِض ِفي َوَأْلَقىمأخوذ من قوله تعالى 
  :)٤( ة بن العجاجبماد أي أعطى ومنه قول رؤ «مأخوذ من : وقيل

  .)٥( »أمير المؤمنين الممتادالى 
  .)٦( »واجاز بعضهم أنَّ يقال فيها َمْيَدة «: وذآر الحريري لغة ثأنَّية في مائدة بقوله

المسألة يراه يرجع في هذا التصويب الى أصل  ومن ينظر الى تصويب الحريري في هذه     
سألة         لالوضع األول ل   ة الم ا في بداي رى    إذ، مفردة آما ذآرن ردات           أنَّ ي ين المف ة ب ًا دقيق اك فروق  هن

ى   ه  وقد نبَّ ،  العربي آأنَّ حريصًا على اظهار هذه الفروق       أنَّؤآد  نوبهذا   ن        عل ذه الظاهرة اب ل ه مث
دون  ـ٨٥٢ت (خل ذي رأى )  ه ًا اأنَّال د لحن ا يع ط بينه ول، لخل ضُع« : فيق ا آأنَّت العرب ت م لم  ث

ًا أُ  ، الشئ على العموم  رّ    ثم تستعمل في األمور الخاصة ألفاظ ا ف ين    خرى خاصة به دنا ب ك عن ق ذل
ا وض            ، الوضع واالستعمال  ز المأخذ آم ه         حواحتاج الى فقه في اللغة عزي ام لكل مافي  بالوضع الع

                                           
 .٢٢: درة الغواص ]٤ [
 ].١١٢:  [ المائدة]٥ [
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 .٢٣:  درة الغواص]٣ [
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 .٢٣:   نفسه]٦ [



األزهر  ثم اختص باقيه بياٌض من     ، بياض سأنَّ ب ى     ، الخيل باألشهب من األنَّ األملح حت نم ب ومن الغ
  .)٧(»....جًا من لسأنَّ العربوصار استعمال األبيض في هذه آلها لحنًا وخر

ول              علي آاظم مشري  .دويرى   ى أصل الظاهرة فيق  «:  األساس في هذه الظاهرة يرجع ال
سيغ  ، يضًا الى أصل الظاهرة األساس الذي ينبني عليه هذا اللون من الفرق يرجع أ  أنَّ فأنَّ اللغة الت

سته واختصاصه ويظل يحمل اال                في مثل هذا أنَّ تتغيَّ     ه أو مالب شئ أو حال صفة     ر صفة ال سم أو ال
  .)١(»رت اللفظة لتتغير عن الحالة الجديدةيَّنفسها ولذلك ُغ

ا            وعدد أسماءً   اختالف أوصافها والتي منه ر ، الكأس ( تختلف ب دلو ، والبئ ، ذنوبوال ، وال
، فَرْطالِم، الوقود، النفق، العهن، الرمح، الخدر، الضعينة، واألريكة، والنادي، والكوز، والحديقة

وفي آالم العرب أشياء تختلف اسماؤها باختالف أوصافها ؛        «: فقال. )٢()القلم، العأنَّس، ابَضالُر
ه عُ   إذال إولألنَّاء آوز ... ، ا آأنَّ فيها شراب   إذ يقولون للقدح آأس إالَّ   الهم  أنَّفمن ذلك    وة ْرا آأنَّت ل

  .)٣(»....مرأة ضعينة إال مادامت في الهودجلل وال ...،وإال فهو آوب
ام          ، فهذه األلفاظ التي ذآرها حدث فيها تطور داللي        ى الع اطالق لفظ الخاص عل أو ، أما ب

ة المجاورة أو المكأنَّ          ة آـ  يكون بتغير مجالها الداللي عن طريق المجاز المرسل لعالق ضعينة (ي ) ال
  .مثًال

وأنَّ        ا         «وذآرها ابن فارس تحت عن اع صفات وأقله اب األسماء التي التكون إال باجتم ب
  . )٤( »اثنتأنَّ

ا                  اختالف أحواله ياء تختلف أسماؤها وصفاتها ب اب األش ، )٥(واطلق الثعالبي عليها اسمًا ب
ام وإالّ      إّال، واليقال مائدة  «: فيقول، وهذا الرأي نفسه عند الحريري       فهي خوأنَّ     إذا آأنَّ عليها طع

«)٦(  .  
أنَّ               واستطرد ابن هشام في المدخل بذآر الفروق اللغوية في باب ماجاء عن العرب فيه لغت

ك ونطقت       ، وربما أقواها، استعملت العامة منها أضعفها   ، فأآثر وربما عدلت عن الصواب في ذل
الى     ،  وهي أفصح ٌةوفيها لغتأنَّ مائَد، والمائدة «: فقال، باللحن ال اهللا تع رأنَّ ق ة الق الَ : وهي لغ  َق
َدة : موائد ويقال لها أيضًا: والجمع، )١(السََّماء مَِّن َمآِئَدًة َعَلْيَنا أنَِّزْل َربََّنا اللَُّهمَّ َمْرَيَم ابن ِعيَسى ، َمْي

  . وهذا الرأي يشابه رأي الحريري)٢( »ُفَعهي أْض، آما تنطق به العامة
  .   )٣(ن الجوزي الحريري فيما ذهب اليهوافق اب

                                           
 .٤/١٢٦١:  مقدمة ابن خلدون]٧ [
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ام  ع التسمية مالزمة لها حتى بابن بري الحريري في هذه المسألة وعدّ   خطأ  و د زوال الطع
ا ول، عنه والدة   «: فيق د ال ة بع ل لقم ا قي ا آم ام عنه ة الطع د ازال دة بع م المائ ا اس ت له د ثب .      )٤(»ق

    
شاعر         والكأس اسم لك  ، ورأى أنَّ الفرش يسمى أرائك     ول ال ل من الخمر والزجاجة ذاآرًا ق

  :دون أنَّ يذآر أسمه
  رائك االناء ومعّز بالناشربت    خدوٌد خفْت في الّستِر حتى آأنَّما

ادة           ا في م د (وتحدث ابن منظور عنه ال ) مي ه             «: فق ام علي ديم الطع ا يتخذ لتق ون لم ويقول
والخوأنَّ ، )٥(»...عام فيسمى حينئٍذ مائدة     مائدة والصحيح أنَّ يقال له خوأنَّ الى أنَّ يحضر عليه الط          

  .)٦(عنده معّرب
ه                 سألة بقول ذه الم ري في ه ي فيخطئ الحري ن الحنبل ةِ          : (أما اب ة مقال ع دالل و أحد أنَّ يمن  ل

دةً      حَضذآر من تسمية الخوأنَّ المُ    ا  وحكاية األصمعي على م   ، الحواريين ام مائ ه الطع  لجواز   ر علي
بتداء ال  للتبعيض ال)٧(ِمْنَها نَّْأُآَل أنَّ ُنِريُد: في قولهم) من(وتكون ، مأنَّ تكون المائدة نفس الطعا

اك        المائدة الطعامُ «: وأبو حاتم يقول   )١()الطعام(المائدة  :  األخفش يقول  أنَّالغاية مع    م يكن هن  وأنَّ ل
ري      على أنَّ سوقَ  ، وأنَّ آما نقل القولين صاحب التقريب في علم الغريب        ِخ أنَّ    آالم الحري ادي ب ين

  .)٢( » لهم طعامًابل قال بأنَّ يستنزَل، وأنًَّا عليه طعاٌم لهم ِخالمائدة الطعام حيث لم يقل بأنَّ يستنزَل
قُ    أنَّ «:ن ابن الحنبلي فقال   وهناك فوائد لها آما بيّ     د يطل ى آلّ  ه ق اء     عل شراب أو األنَّ  من ال

  .)٤(َآْأًسا ِفيَها َوُيْسَقْوَن:  ومنها قوله تعالى)٣( »بأنَّفراده آأس
ى الحال واطالق اسم المقيّ             اوهذا االطالق القليل مجازي من باب اطالق         د سم المحل عل

  : على المطلق على الثأنَّي فذآر قول الشاعر
  وآل ناطقٍة في الكون تطُربني    من آل معنًى لطيف اجتلى َقَدحًا

ش  إ من باب )الكأس(فيه على  ) القدح(فاطالق   ى ال ه   طالق الشئ عل أنَّ علي ار ماآ . ئ باعتب
  . وهذه االشارة تدلنا على اهتمام اللغويين بالتطور اللغوي ولكنهم لم يصرحوا به

دلو       وتطّر ى ال سَّْجل ، ق ابن الحنبلي لتوضيح معن ة ، ال ه من المجاز       مخرِّ، الحديق ًا آالم ، ج
الى        هلِهطالقه على أ  إه  ه يعضدُ أنَّف، أنَّه اليقال للمجلس ناٍد اال وفيه أهله      «: فقال ه تع ازًا في قول :  مج
َناِدَيه َفْلَيْدُع)هلهل في أخيهله مجازًا في قول ُم آاطالق المجلس على اِه)٥ :  

  )٧)(٦(»واستبَّ بعدك ياآليُب المجِلس    نبئُت أنَّ الناَر بعدك أوِقدت

                                           
 .١٠ق:  حواش لطيفة وتحقيقات شريفة]٤ [
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  . عليهعهنا عند ابن الحنبلي من المجاز المرسل باعتبار ماسيوض) المائدة(فداللة 
رى ا  ه  ون ذا التوجي ة الصحيحة وبه ه الوجه سألة ويوجه ة الم ي بداي ه ف دد رأي اجي يح لخف

ه أو سيوضع              اطالقها   أنَّفيرى  ، نفسر استعمال الكلمتين بمعنى واحد     ه وضع علي ار أنَّ ه بأعتب علي
ره من                مجازًا ولهذا منع بعضهم داللة       ا ذآ ى م ة األصمعي عل مقالة الحواريين على مدعاة وحكاي

ام            تسمية المحضر  دة نفس الطع ذآرُ .  عليه الطعام مائدة لجواز أنَّ تكون المائ ول المصنف     أنَّ وُي  ق
  . )١(عاهباتًا لما أّدإث

ه                  ونقد آالم الحريري فعدّ    اب فق سألة من آت ذه الم  المفردات التي جاء بها الحريري في ه
ة ـ    ، اللغ دخول ف اب م افي الكت ر م اس(وأآث شر     الُت) الك ى ال ل عل اء ب ى األنَّ ق عل ى طل اب وعل

ة أو   ممجموعه ة حقيق ا فارغ ه عليه ول واطالق ة الحل از بعالق ا مج ى مافيه سمية عل ا واطالق الت
  .)٢(د على المطلقمجازًا من اطالق المقّي

 من  أنَّهااختلفوا فيه فمنهم من يرى ) للمائدة( األصل االشتقاقي   أنَّوبرجوعنا للمعجم نرى    
  .)٤(مائدة الطعام نفسه وأنَّ لم يكن هناك خوأنَّ  وال)٣(»..وماد الشئ زاغ وزآا ، ماد يميد«

وعن الليث الخوأنَّ المائدة وهي     ، )٥(وهو معّرب ، فهو الشئ الذي يؤآل عليه    ) الخوأنَّ(اما  
  .)٧(وأصل معناها الطعام والوليمة، وأنَّ الخوأنَّ مايوضع عليه الطعام ليؤآل، )٦(بةمعّر

د   ويرى محمد بن يوسف التميمي أنَّ الفرق في    رق   أنَّ ذلك بين المائدة والخوأنَّ بي ذا الف  ه
داللي            ى واحد         ، قد ضاع ولم يعد ملحوظًا في االستعمال بسبب التطور ال أنَّ بمعن إذ صارت الكلمت

  أي ماسيؤول اليه الخوأنَّ من ، وذلك على سبيل المجاز المرسل باعتبار ماسيكون
  
  
  

  . )١(وضع الطعام عليه الى مائدة
  .ته سابقًاحرأي الخفاجي آما وضوسبق الى هذا ال

ما تسمى آذلك   أنَّالمائدة   «: فقال، ها الدآتور عبد العزيز مطر من باب تعميم الخاص        وعّد
ام   ا طع أنَّ عليه ال    ، إذا آ ل ح ي آ دة ف سمونها مائ ة ي ا    )٢( »والعام بقه اليه د س ارة ق ذه االش  وه

  .الحريري آما وضحنا ذلك
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ر سألة ينك ذه الم ي عرضه له ري ف رادفوالحري رى هألنَّ،  الت د يوضع أنَّ ي ظ الواح  اللف
ه أنَّ ومن هنا ف  . لمعنى فال يوضع له لفظ ثأنَّ وثالث إذ الفائدة من تعدد األشكال مع اتحاد المضمون              

  . من وجود فروق دقيقة بين المفردات التي يكون ظاهرها اتحادها في المعنىالبدَّ
رادف ن عدّ اللتي) اجلس واقعد (ق الحريري بين لفظتي     وفرَّ ولهم   ، تهما العامة من الت ين ق فب

ائم  «:للقائم اجلس أنَّ يكون االختيار اقعد فقال       ل        ، اجلس : ويقولون للق اه الخلي ى ماحك ار عل واالختي
  .)٣( »ولمن آأنَّ نائمًا او ساجدًا اجلس، إقعد:  يقال لمن آأنَّ قائمًا  أنَّبن احمد

وٍ   بأنَّ القعود هو األنَّ    «وتعليله لهذه الظاهرة   ى سُ    تقال من عل ل لمن أُ      ، فل ال ذا قي صيب  وله
  .)٤( »ٍوْل الى َع الجلوس هو األنَّتقال من سفٍلأنَّو، دَعُمْق: برجله

سمية  بب ت د َجنوس اسًا ؛ الْلج ن َأ. رتفاعه د   ولم ن عب ر ب ول عم ه ق الس ومن ل ج ا قي تاه
  :لمروان بن الحكمالعزيز 

  رَك ماأمرُتك فاجلسأنَّ آنت تا    قل للفرزدق والسَّفاَهة آاسمها
  

  وعزز رأيه بما نقله من حكاية أبي عبد اهللا بن خالوّيه إذ دخل يومًا ، قصد نجدًااأي 
  

  .)١(قعد ولم يقل اجلسأ امتثل بين يديه قال له ماعلى سيف الدولة بن حمدأنَّ فل
د (وأوضح ابن فارس معنى لـ     ه في       ) قع ه ) جلس (يختلف عن د           «: بقول م قع ام ث ول ق ا أق أنَّ

ام          : ثم نقول ، أخذه المقيم المعقد  و ود عن قي ة    ، آأنَّ مضطجعًا فجلس فيكون القع والجلوس عن حال
ه    ، هي دون الجلوس   اب     ، ألنَّ الجلوس المرتفع والجلوس ارتفاع عما هو دون ذا يجري الب ى ه وعل

ه      نَّأ:  المعنيين لو اختلفا لما جاز أنَّ يعبر عن الشئ بالشئ فأنَّ تقول            أنَّ: وأما قولهم ، آله ر عن ا عب م
ول أنَّ في آل                 أنَّ: ولسنا نقول ، من طريق المشاآلة   ا نق الوه وأنَّم ا ماق  المعنيين مختلفأنَّ فيلزمنا هن

  .)٢( »واحدة منها معنى ليس في األخرى
ري             افي     افهم ، فهذا التفريق الدقيق بين المفردتين عند ابن فارس قد شابهه به الحري  يالحظأنَّ أنَّ م

ة دون        ، ليس في الجلوس  القعود من معنى     ا يكون عن حال ألنَّ القعود يكون عن قيام والجلوس أنَّم
  .قيامال

ود   (له  عورد ابن بري على آالم الحريري بج       ال     ) الجلوس والقع ات فق من  «: من المترادف
ر أرسخ        ) g(الى أنَّ قال مجلس رسول اهللا        ) g(حديث هشام عن عروة أنَّ النبي        ن الزبي وعروة ب

  .)٣( » وإذا صلى جالسًا جلسوا جلوسًا اجمعينهمن ابن خالويفي لغة العرب 
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ة   ،  عامة بغداد في القرن السادس الهجري      ئا بينهما مخطِّ  َقلكن ابن الجوزي فرَّ    لعدم التفرق
  .)٤(ق بينهمامشيرًا الى أنَّ الصواب أنَّ يفّر) جلس وقعد(بين 

باب المجاز الذي يخرج     بمعنى واحد من    ) قعد وجلس (ز عبد اللطيف البغدادي مجئ      وجّو
ائم اجلس         «:للتعظيم قائالً  ع أ أنَّوتقول للقائم أقعد وللق ا          ، رتف دًا ؛ ألرتفاعه ى نج ، وجلس الرجل أت

  وجلس اسم نجد فأنَّ قيل للقائم إذا قعد جلس فمجازه التعظيم آما يقول المستفل 
  
  

  .)١(»  مكأنَّ هلمَّللمتعالي تعاَل
  .)٢( بعرض آالم الحريري مختصرًاولم يوضح ابن منظور رأيه واآتفى

العكس                  دًال من الجلوس وب أما ابن الحنبلي فنجده يعدهما من المترادفات فيستعمل القعود ب
رق       أآما يقال   ، إجلس:  قولهم للقائم  كومن ذل  «: معززًا رأيه بما في القاموس فيقول      ر ف قعد من غي

ود الجلوس أو هو           ، على أحد القولين   ام من الضجعة       ففي القاموس أنَّ القع سجود    و، من القي من ال
  .   )٣( »شارة اليهما آليهماإوترديده هذا 

اب   ا ضمن الب ذي جعله د الخالص ال ه اآلخر عق ي آتاب ة ف رة ثأنَّي سألة م ذه الم تم به واه
أنَّ                        ًا يأتي ا أحيأنَّ ًا من الصحة ألنَّهم ه وجه رأى أنَّ في رأي ري ف ه الحري ا جاء ب ل بم الثأنَّي الذي قب

ال          ، احد دون فرق فيعدهما من الترادف     معنى و ب رق فق ا ف ع بينهم ول «: وأحيأنًَّا أخرى يق ال  : وأق ق
اموس  احب الق ن    (ص ضجعة وم ن ال وس م ام والجل ن القي و م وس أو ه د الجل ود والمقع القع

ال             ،  في قولٍ  ة فأشار الى أنَّ القعود والجلوس واحد      )٤()السجود ا يق ائم اجلس آم ال للق ذا يق وعلى ه
دْ   ال في عم     ...  .له اقع اظ    دوق ام                 (ة الحف أنَّ عن قي وم والجلوس ماآ أنَّ عن ن ود ماآ ) الجلوس القع
ًا وهو غريبٌ              تأثفحكى   اموس ثابت اه صاحب الق ولين  ويعضد أولّ ، ي القولين على عكس ماحك  الق

  .)٥( » جلوسًا للمفعول المطلق الذي اليكون من لفظ العامل فيه ولكن بمعناهُتقعدب: تمثيل النحاة
ري مأنَِّق  ويع اره الحري ه      ضد مااخت ن قول صابيح م ارح الم رب ش ن الع ن زي أنَّ  «ل ع

  .)٦( »والجلوس في مقابلة االضطجاع ونحوه، الفصحاء يستعملون القعود في مقابلة القيام
رّ      ب ل من حكاية النضر   ومثله مأنَّقِ  د             ن شميل التي ف رأى عن ود والجلوس ف ين القع ا ب ق فيه

أمون اجلس   فق  «: دخوله على المأمون  ه الم ال ، ال ل ستُ   : فق ؤمنين ل اأمير الم اجلس   بمضجطعٍ ي  ف
د :قال فكيف أقول؟ قال    ر             . )١( »أقع ة في التعبي نم عن دق ة ت ذه الحكاي ة هي المبتغى       ، وه ذه الدق وه
  .الذي أراده الحريري
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 سًالْ وجلس بمعنى أتى نجدًا جَ    ، لوسًاجلس بالمعنى المذآور جُ   : هم يقولون أنَّاعلم   «: ثم قال 
ود والجلوس مصدرين                  ين القع .... بالفتح فالسكون فيفرقون بين الفعلين بالمصدرين آما يفرقون ب

  .)٣(»]٢[ والذين يذآرون اهللا قيامًا وقعودًاقال جل ذآره . وآذا بين القيام مصدرًا والقيام جمعًا
ى الت    صويباته ال ي ت نح ف أنَّ يج ه آ ري ؛ ألنَّ الم الحري الف آ اجي مايخ ر الخف ساهل وذآ

  . ضعيفًا أو غير مشهورهوقبول ماعّده غير
ا     قل مارواه نواعتمد الخفاجي في ذلك على آالم العرب ف        عروة بن الزبير الذي يثبت أنَّهم

أنَّ ارب معن. مترادف ة يوسبب تق ة عرفي ى صار حقيق اع حت ع اآلخر وش ا موق ع آل منهم ا وق يهم
ا إ          « ارب معناهم ا وهو         وآأنَّ بعض مشايخنا يقول آل لفظين تق ا اجتمع ا وإذا افترق ا افترق ذا اجتمع

ًا               ةمن بديع المعأنَّي وقد سوى بينهما في عمد        اة يقعدت جلوس ل النح ه تمثي اموس وعلي اظ والق  الحف
  .)٤(»....في المفعول المطلق والقعود يكون مصدرًا 

هذا خطأ من الحريري في   «: لبيت الذي ذآره قائًاللوخطأ الخفاجي الحريري في روايته      
ا                 ى فيه صيدة أت ا بالرواية فأنَّ جريرًا آأنَّ هجا الفرزدق بقصيدة ميمية فأجابه الفرزدق بق يوجب   م

ي ال ذ وال أنَّ يومئ م األموي وآ ن الحك روأنَّ ب ى م ة ال شكاه أهل المدين ه ف د علي ل مالح ة من قب دين
ه وأ                اب ليوصله الي ه أمر      معاوية فكتب مروأنَّ الى عامله يأمره بحده وسجنه وأعطاه الكت ه أنَّ وهم

ه   ك بقول ى ذل شير ال ب ي م آت ه ث ائزة في ه بج رزدق : ل ل للف ه  .... ق ذلك أجاب رزدق ل ا فطن الف فلم
  :بقصيدة منها

   ومنها   ........               مروأنَّ أنَّ مطيتي محبوسة        
  )١(نكداء مثل صحيفة المتلمس    الق الصحيفة يافرزدق التكن

ن   واآللوسي أيضًا نقل مايؤ   يد ترادفهما وذلك بنقل الحديث الذي نقله ابن بري عن عروة ب
  .)٢(الزبير

ا        ود ماتعقبّ    «: واعتمد المفرقون بين اللفظتين بفروق عدة منه  لبث بخالف الجلوس       ُهالقع
 ألنَّه يمدح منه التخفيف  هوهو جليس الملك دون قعيد  ، ولذا يقال قواعد البيت دون جوالسه للزومها      

ي مقع  ل ف ذا قي هوآ ه الزوال ل سيرًا   ، د صدق ألنَّ ا ي س فيه ه يجل الس ألنَّ ي المج سحوا ف ل تف وقي
...«)٣(.  

ه                ورد اآللوسي على الحريري في روايته للبيت ونسبته لعمر بن عبد العزيز مرجحًا مأنَّقل
  .)٤(ابن خلكأنَّ ؛ ألنَّه نقله عن ثقاة المؤرخين
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ا في            القعود يكون مص  «: وختم اآللوسي هذه المسألة بقوله     ائع وجمع قاعد آم درًا وهو ش
الى   ُه                    ]٥[وٌدعُ ا قُ هَ ْيَل عَ ْمإذ هُ  : قوله تع ل أنَّ رد اّال مصدرًا وقي م ي ا الخروج فل ُه الجلوس وأم  ومثل

اب         يكون جمع خارج آما في قولهم هم خروج وفيه نظر ؛ إل            حتمال أنَّ يكون بعد تسليم ثبوته من ب
  .)٦(»زيد عدل واالحتماالت فيه مشهورة 

ًا د أحيأنَّ ى واح ات بمعن ي المعجم ا ف أنَّ نراهم أنَّ اللفظت أنَّ ، وهات ي أحي ى يختلف ف وبمعن
ه  ى الجلس بقول ل يوضح معن ذا الخلي ا«:  أخرى فه دأم ن أرض نج ور م ول، رتفع عن الغ : وتق

  .  )١(»وسًا وهو َحَسن الِجْلَسة جلس ْيجِلس جُلو، أغاروا وأجلسوا وغاروا وجلسوا
ضًا          )٢(»أي جلس    .... قعد«   ورأى الجوهري أنَّ   سأنَّ العرب أي ود  : الجلوس « وفي ل القع

«)٣(.  
ات   ين المترادف داللي الحاصل ب ى التطور ال سألة عل ّرج الم ديث خ رأي الح ود(وال ، القع

ول              ) والجلوس ز مطر يق د العزي ذا عب الجلوس يوجه      « : وحصل تطور بتعميم الخاص فه األمر ب
  .)٤(»ٌأقعد : م يعممونه بحيث يشمل من آأنَّ قائمًا وأنَّما يقال لهذاوه. لمن آأنَّ نائمًا أو ساجدًا

ون     ، ويشير الدآتور رمضأنَّ عبد التواب الى توضيح رأي العامة فيهما          أنَّوا يميل فالعامة آ
  .)٥(الى محو الفروق الدقيقة بين األلفاظ في المعأنَّي ويعدونهما من المترادفات

د     ادي بع اآم الزي دآتور ح ال       ورأى ال ا فق ا بترادفهم اءت فيه ي ج آلراء الت ه ل :  عرض
ى َبعضهما اآلخر                 « ين بعضهما عل ه جاز اطالق آلمت ونتيجة هذا التطور في المعنى والتوسع في

ب     وهري والراغ ك الج ى ذل ص عل ا ن رادفتين آم ا مت تعمال بهم رى االس رق وج ر ف ن غي م
ذ          ة ال سأنَّ وسجله أصحاب آتب لحن العام داللي     األصفهأنَّي وصاحب الل ر ال ذا التغي روا ه ين أنَّك

سر                      ا ونف رق بينهم ذا نوجه الف ى ه ة األصل وعل سكوا بالدالل ديم وتم وحافظوا على االستعمال الق
  .)٦(»ترادفهما 

ات    ين الكلم ة ب روق دقيق ود ف رى وج أنَّ ي تيفن أولم ن س ي  ، لك ة ف ل لفظ تعمال آ ألنَّ اس
سبب            .موضعها التستطيع أنَّ تستعمل لفظة أخرى تنوب عنها        وع وال ادر الوق ام ن رادف الت  وأنَّ الت

  .)١(»نوع من الكماليات التي التستطيع اللغة أنَّ تجود بها في سهولة ويسر« : في ذلك ألنَّه
صيرة      رة ق ك لفت ون ذل ع يك ى وأنَّ وق رادف حت ري   « ألنَّ ، وأنَّ الت ذي يعت وض ال الغم

دلول    واأللوأنَّ أو الظالل المعنوية ذات الصبغة الع   ، المدلول ذا الم اطفية أو األنَّفعالية التي تحيط به
ة                      روق معنوي دريج ف اتظهر بالت ذلك سرعأنَّ م ه وآ ويض أرآأنَّ ه وتق التلبث أنَّ تعمل على تحطيم

ر عن جأنَّب واحد            ، دقيقة بين األلفاظ المترادفة   ًا للتعبي بًا ومالئم ا مناس بحيث يصبح آل لفظ منه
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دلول  ة للم ط من الجوأنَّب المختلف ذه . الواحدفق ايرتبط به سه أنَّ م ي الوقت نف ا سنالحظ ف ا أنَّن آم
دة في                و معت ة خاصة سوف تأخذ في الظهور والنم األلفاظ من عناصر عاطفية وتعبيرية وإيحائي

  .  )٢(»خطوط متباعدة 
القعود عن              دلولي اللفظين ف فهذا الرأي األخير شابه رأي الحريري ألنَّه رجع الى حقيقة م

ام وس، قي اس األول  والجل ن يرجع لمصدر القي ر وم ي التعبي ة ف ا الدق ود وهن ة دون القع  عن حال
نَ  اْلَقَواِعَد ِإْبَراِهيُم َيْرَفُع َوإذ: يجده قد فّرق بين اللفظتين ففي قوله تعالى) القرأنَّ الكريم(  اْلَبْيتِ  ِم

  .)٤(َيْرُجوَن ِنَكاًحا ال ِتيالالَّ النَِّساء ِمَن َواْلَقَواِعُد: وقوله تعالى . )٣(َوِإْسَماِعيُل
سه     ت دون جوال د البي تعمل قواع ى اس ة االول د دون    . )٥(فاالي ر القواع ة ذآ ة الثأنَّي واآلي

  .)٦(الجوالس
ال           ) اقعد واجلس (وتحدََّث باحٌث معاصر عن      : فرأى أنَّ استعمال أقعد َأفصح من أجلس ق

ال لمن    اختلفوا في الفرق بين جلٍس وقعد فمنهم من تسامح فيه     «  ار أنَّ يق ومنهم من ذآر أنَّ االختي
ى          ، أجلس: ولمن آأنَّ نائمًا أو ساجداً    ، أقعد: آأنَّ قائماً  وعللوا هذا بأنَّ القعود هو األنَّتقال من علو ال

  .)١(»أقعد لمن هو واقف أفصح من اجلس : ويبدو أنَّ علماء اللغة يعدون استعمال، سفل
ولهم          وهذه مسألة ثأنَّية عّدتها العامة     دَّ ق ًا فع يء      « :  من الترادف ورآها الحريري وهم سُت في ف جل

ول رسول          . )٢(»والصَّواب أنَّ يقال في ظّل الشجرة       ، الشجرة معتمدًا على ماجاء في الحديث من ق
ا«): g(اهللا  ام اليقطعه ة ع ا مائ ي ظلَّه سير الراآب ف شجرًة ي ة ل ي الجن ئتم، )٣(أنَّ ف رءوا أنَّ ش : أق
ٍُّدوٍدمَّْم َوِظل)٥(»)٤(.  

ى            دًا عل ضًا معتم ردات أي ين المف ع ب رادف الواق ر الت سألة ينك ذه الم ي ه ري ف والحري
صيح تعمال الف ال ، االس ا مختلف عن األخرى إذ ق دة منهم ل واح ى آ ا إذ أنَّ معن ًا بينهم « : مفرق

شمس من جأنَّب ا            د زوال ال اء عن ه ف ذلك ألنَّ سمَّى ب يء ي اه أنَّ الف ا ذآرن ة فيم ى جأنَّب والعّل أي ، ل
ة      ، رجع تقاق المَظّل ه اش ّستر ومن شمس    ، ومعنى الّظّل ال سُتر من ال ا ت مِّي سواد     ، ألنَّه ضًا ُس ه أي وب

  .)٦(»....فكأنَّ اسم الظل يقع على مايستر من الشمس، ألنَّه يسُتر آلَّ شئ، الليل ظًال
ى     فالمراد ب )٧(» السَّلطأنَّ ظّل اهللا في أرضه      «):  g(وفي قول الرسول     ّسابغ عل تُره ال ه ِس
  .عباده والمنسدل على بالده

                                           
 .١٠٩: نفسه ]٢ [
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  :وقد يكنى عن الظل بسواد الوجه قال الشاعر
  آأنَّما وْجُهَك ِظلُّ من حجْر

  وأنَّ هذا من سنن العرب أنَّ تضيف آلَّ عظيم اليه ، فعّده الحريري آنايًة عن الوقاحة
  

 .)١( اهللا وللحاج وفد، بيت اهللا: َجلَّت قدرته وعظمته آقولهم للكعبة
وِّ     ري مج الم الحري ى آ ري ردَّ عل ن ب ه لكن اب ع    ، زًا ل يء موق ع الف ع أنَّ يق ذا اليمن لكن ه

ول           الترادف فيق رًا ب م  « : الظل ؛ ألنَّهما متداخألنَّ وبهذا يكون ابن بري مق يء أنَّإعل أنَّ  ،  الف وأنَّ آ
قعدت في فيء   : فيقال،  يستظل به  فأنَّه اليمتنع أنَّ يقع موقع الظل من حيث آأنَّ ظالً         ، على ما ذآره  

  :وعليه جاء بيت الجعدي، أي في ظّلها، الشجرة
  ُوفْيوُء الفردوِس ذاِت الظالِل    فسالم االله يغدو عليهم

ع الظل  يء موق أوقع الف ه ، ف يء أخص من أنَّ الف ا  ، وأنَّ آ ة الشمس فيه رى أنَّ الجّن أال ت
  .)٢( »فيكون فيها فيء
سالة      رح ابن منظور برأيه مخطِّ    وّص ذه الم ى مَ         ، ًئ الحريري في ه رد عل رأي ن ذا ال  ْنوبه

  . ابن منظور في آتابه تهذيب الخواص من درة الغواص قد اختصر الدرة فقطأنَّقال 
  .)٣(»قلت وفي آتب اللغة في ترجمة تفيأ تفيأت الشجرة آثر فيئها وتفيأت أنَّا فيها« : فقال

  .إذ أوقع الفئ موقع الظل، الترادفن لنا أنَّ ابن منظور أقرَّ بفهذا القول بّي
ست  : من ذلك قولهم« : أ ابن الحنبلي الحريري في بداية حديثه عن المسألة إذ قال    وخطَّ جل

  .)٤(».....آما جاء في األثر، ه يقال في ظل الشجرةأنَّدعى إخالفًا للحريري إذ ، في فيء الشجرة
ولهم   عرض آالم الحريري وابن بري رادًا عليه فنقل حكاية صا     و   « :حب التقريب من ق

  ومافي ، )تهذيب الخواص من درة الغواص(وما حكاه صاحب ، )٥( »فاء الشجر أظلَّ
  

  . )١( الظل هو الفئأنَّ: القاموس من حكاية قول من قال
رِّ         ات يف ذه الرواي ا إذ يجعل آل لفظ يمكن أنَّ      لكن ابن الحنبلي بالرغم من ذآره ه ق بينهم

اك فرق            ل، يحل محله اللفظ اآلخر    رى أنَّ هن سه ي ا           ًاكن في الوقت نف رق في وقتيهم ذا الف ا وه  بينهم
  ينظر قولنا« : والفيء بالعشي فقال، فوقت الظل بالغداة

  اللبسوليذهب اإلشكال     الفيء للظّل مناٍف فقْل
  .)٢(»والظل ماتنسخه الشمس    الفيء ماينسخ شمس الضحى   

                                           
 .١٢٥: درة الغواص:  ينظر]١ [
 .٣٤ق :  حواش لطيفة وتحقيقات شريفة]٢ [
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 .٦٧:  نفسه ]٥ [
 .٦٧: عقد الخالص في نقد آالم الخواص:  ينظر]١ [
 .٦٧:  نفسه]٢ [



ّد ول الع   وتح ن ق دث ع دما تح ا عن اجي عنه ةث الخف ا  : ام ة ورأى فيه هرنا البارح  أنَّس
ة وال          ) الظل( ل وظل الجن ى ظالم اللي ق عل ذا أطل ور      ل جة  حمطلق الستر فل ن ث د ب ه في بيت حمي

ي ه ال للتخصيص ، الهالل رر لفظ ئال يتك ه ل ة في تعمالهودلَّ، ألنَّ التفرق ى اس ول « :  عل شي ق بالع
  امرئ القيس 

   )٣(٢٤٧ضها طامييفيء عليها الظل عرم                     
  .٣)٤ (»وآذا في شرح الفصيح فما ذآره المصنف وأنَّ اشتهر ليس بمسلم

ه                           وتحّد رًا في ري مق ن ب ى آالم اب ًا عل ه معقب دليًا برأي ستقلة م سألة أخرى م ا في م ث عنه
ائًال وي ق الترادف اللغ ا   « : ب ويين فهم ه بعض اللغ ب وأنَّ ذهب الي يء قري ين الظل والف رق ب الف

ال في      يستعمألنَّ ب  ذا ق معنى أما لترادفهما آما هو مذهب في اللغة أو هو على التوسع والتسمح وله
أنَّ ظًال                             ع الظل حيث آ ع موق ع أنَّ يق ره المصنف اليمتن ا ذآ ى م الحواشي أنَّ الفيء وأنَّ آأنَّ عل

  :قعدت في فيء الشجرة أي ظلها وعليه قول الجعدي في أهل الجنة: يستظل به فيقال
  وس ذات الظاللدوفيوء الفر    يغدو عليهمفسالم االله 

  
رى         ه أالت يء أخص من أنَّ الف ى     أنَّفأوقع الفيء موقع الظل وأنَّ آ ا حت ة الشمس فيه  الجن

  ٤.)١( »يكون فيها فيء
د     أنَّ الظل يكون بالغ ا ب دادي وقتيهم سابق    اوحدد البغ د ال ذآر بيت حمي ة والفئ بالعشي ف

  :الذي قال فيه
  ١)٢(تستطيعهفال الظل من برد الضحى 

رار وأنَّ اصل              أنَّورأى   ) الظل ( التفرقة في هذا البيت هي لليقين والهرب من ظاهر التك
ه       ، عنده مطلق الستر فلهذا أطلق على ظالم الليل وظل الجنة          ونقل البغدادي آالم القزويني في آتاب

تعارة      أنَّتأ: ظل الليل سواده يقال   «:  الظاء فقال  ى أنَّ  ٢ )٣(»ي في ظل الليل وهو اس ) الظل (ودل عل
  :يكون بالعشي بقول امرؤ القيس

  مضها طاميعر عليها الظل من ءيفي
اجي  سر الخف سلطأنَّ) الظل(وف ي حديث ال ي أرضه  : ف ة ل الظأنَّ«ظل اهللا ف و النعم  ه

شبه     ه ال تعارة ووج ل اس ة وقي ل الهيب ظ وقي ل الحف ة   أنَّوقي ي الجمل به ف ه ويناس شئ يحكي ل ال  ظ
ذلك سلطأنَّ آ سلة     أنَّ فوال ر سل شبيه والنظي ن ال ل ع الحق ج تظم ب ا ين ه آم وده مملكت تظم بوج ه ين

                                           
 .وشطره تيممت العين التي عند ضارٍج، ١٤٣: ديوان امرىء القيس] ٣[
 .١٣٥: ينظر ، ٢٦:   شرح درة الغواص]٤ [
 .١٣٥-١٣٤:  نفسه]١ [
ا ف]٢ [ ذوف آم ستطيعه وت ي ن اء ف دًال من الت النون ب روى ب ي شرح الفصيح ي ويح ف ي المصادر  ، ٩٥: ي التل وف

سأنَّ العرب   ، ١/٦: والصحاح  ، ٣٢٠:األخرى بالتاء آما في اصالح المنطق         ادة     ١/١٢٤: ول أ [ م  ١١/٤١٥]: في
دآتور          ] يروف[و  ، وفي شرح درة الغواص بالنون    ، ]ظلل[مادة     ره ال وهو تصحيف فأنَّ المحقق تصحيحه آما ذآ

 .هذا التصحيف ؛ ألنَّ الشاعر هنا يصف سرجه مكنيًا بها عن امرأةحاآم الزيادي والسبب في 
 .١٣٥:  ذيل فصيح ثعلب]٣ [



ه ويلتج      نعم ب ات وألنَّ الظل يت ه عن اضطرام ش    ئالممكن ه في الحديث     ل  ارر الي شر ويناسبه قول
         ٣)٤(.»يأوى اليه آل مظلوم

ا    : واحتج القائلون بالفرق بين أنَّ يقال      ش ، ظل الجنة واليقال فيؤه ا   ألنَّ ال مس التعاقب ظله
ال عز وجل     ، وأنَّما هي أبدًا ظل ، فيكون هناك فيء ذلك ق ا ول مٌ  ُأُآُلَه ا  َدآِئ ا  ٤ )١(ِوِظلَُّه أراد وظله

  ٥.)٢(دائم أيضًا
رى   والرأي الحديث    ًا      ي سألة تطورًا داللي ذه الم ى لفظ أعم حصل من        بفي ه ل اللفظ ال نق

ز مطر       ، خالله تعيم للخاص    د العزي ال عب زوال       والفي « : فق د ال والظل من أول     ، ء اليكون اال بع
  ١.)٣( »النهار الى آخره وهم يسمون الكل ظًال

ات   ن المترادف ين م ه الكلمت ر بجعل ز مط د العزي ادي عب اآم الزي دآتور ح ق ال ، ويواف
شهاب                 ذلك رأي ال ًا ب داللي مرجح ال ، والترادف فيهما ليس أصًال وأنَّما حصل بسبب التطور ال : فق

ى التوسع         مالخفاجي بأنَّ الفرق بين الكلمتين قريب وأنَّ استعماله       ونحن نتفق مع    «  ى هو عل ا بمعن
سمح ويين ، والت أنَّ اللغ ا ش اجي هن أنَّ الخف ة وش ي اللغ ا ف ول بأصالة ترادفهم ي الق ه ف ق مع وألنَّتف

داللي               ماءالقد سبب التطور ال يس ب   الذين يفهمون الترادف أو ينظرون اليه تبعًا للوضع في اللغة ول
ائالً       صّريو٢.)٤(» ه ق ادي برأي ين من           « : ح الدآتور الزي أنَّ الكلمت ول ب ى الق ه ال ذا آل نخلص من ه

داللي     أنَّاأللفاظ المتقاربة في المعنى و     يء خاص     ،  ترادفهما نتيجة التطور ال ام والف إذ أنَّ الظل ع
رهم   يم الخاص        ، على قول أآث ى سبيل تعم ى واحد عل م استعمال بمعن ذ  ٣.)٥( »ث تم به سألة  واه ه الم

لٍّ          الدآتور علي مشري فتحدّ     ل عن آ ا بحديث طوي ين إذ     ث عنه ا أنَّرأى    من المعني ة    « هم من أمثل
  ٤.   )٦(»التقارب الداللي الشديد الذي يدل على تشابه حقائق اللفظتين

راً                « :وقال في موضع آخر    يس آبي ين ل ين اللفظت داللي ب ارق ال ، وأنَّما آأنَّ التوسع ألنَّ الف
  ٥.)٧(»السراب آالظل والفيء وربما اتفقاوواآلل ،ه تغير حقيقة اواختالط فكرةيتوقف علي

ة          ة جميل ذا التفات ين الظل                 م دلل  ي وفي آالمه ه ى ب ارب في المعن ى شدة التق ا عل ن خالله
  ).وربما اتفقا: (والفيء بقوله

د      ى واح ة بمعن تعملتها العام ي اس رى الت سائل األخ ن الم سع(وم دغ، الل نهش، والل ) وال
ذا          ، والثأنَّي لما يضرب بفيه   ، األول للعقرب وهو آل ماُيْضَرب بذنبه     و نأنَّه ه ا يأخذ بأس والثالث لم

ا                ون بينهم ، األصل لكن الناس يعممون داللة آل منهما بحيث ترادف الواحده فيها األخرى واليفرق
ه       يمزالوقد اعترف الحريري بهذه الفروق وهذه        ة بقول ة والمتمثل ه اللغوي ون َلَدغَ و« : ة لدقت ُه تْ يقول
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ا َيقْ   ، َلَسع: رة آالزَّنبور والعقرب  رب بمؤخّ ْض مايَ ختيار أنَّ يقال لكلِّ   واال، العقرب نأنَّه   ِبولم ض بأس
  :عض الرُّجَّازبلدغ ومنه قول : يهِرب بفيه آالِحَنَهَش ولما َيْض: ،اعَبآالكلب والّس

  )١(طال َلدغهاأنَّ العجوز حين شاَب ُصْدُغها        آالحّية الصَّماِء 
ه   ري بقول ره الحري ا ذآ ور م ن منظ د اب ؤخر «:  وأي ضرب بم ا ُي ال لم ار أنَّ يق  هواالختي

دغ               ة ل ه آالحي ا يضرب بفي  آالزنبور والعقرب لسع ولما يقبض بأسنأنَّه آالكلب والسباع ينهش ولم
«)٢(.  

ور         ، )٣(والى الرأي نفسه ذهب ابن الحنبلي      سع للعقرب والزنب  ماجاء  وقال بجواز آون الل
الوا         « : في الصحاح والجمهرة إذ قال ابن دريد       ى ق ك حت ر ذل م آث سأنَّه     : ث اس بل سع الن ألنَّ يل إذا : ف

ًال          ، آأنَّ يؤذيهم  ه      ب ومنه قول بعض السلف لرجل ذآر عنده رج سجع في آالم ال ، سوء ف أراك : فق
  .)٤( »واردهذا أورد في الم: أما علمت أنَّ أبا بكر نضنض لسأنَّه وقال، سجَّاعًا لساعًا

ال           أنَّ          «: ووضَّح رأي الحريري فرأى فيه وجهًا من الصحة فق ره إشعاُر ب ا ذآ ول فيم وأق
اب  ي ب ال ف ا يق ار آم و المخت سعته العقرب ه ر أنَّ ل ائز غي ه العقرب ج ين(لدغت ازع الفعل أنَّ ) تن

ضاً                ال األول أي ه تجويزهم إعم ستفاد من أنَّي فُي ذا   . مختار البصريين إعمال الث ى ه ا     وعل  اليكون م
ره  ة  مذآ ي الحي نهش ف سع وال تعمال الل ًا الس وهري  ، نافي ة الج ه حكاي دح في ال تق ة (ف سعته الحي ل

شته       ،  من غير ذآر الحية    )١()والعقرب ة نه م   ، والحكايته أيضًا نهسته الحية بالمهمل ة    (ث شته الحي نه
أنَّ      نهس(: وأنَّ لم يحك صاحب المغرب سوى الثأنَّي حيث قال         )٢()بالمعجمة لسعته  ه الكلب عضه ب

  .]٤ [»]٣[) نهشته الحية بالشين المعجمة، قبض على لحمه ومده بالفم
سين   ْنُت) نهش(ويدلنا ابن الحنبلي على أنَّ       ًا         طق بالشين وال ري موافق ره الحري ا ذآ وآالهم

ال          ا في المغرب             « : فيهما صاحب التقريب وقد ذآر في المغرب فق و موافق لم ة فه ، قلت بالمهمل
ره       ولما آأنَّ  ك             ) صاحب التقريب   ( بالمعجمة لوافق ما ذآ ضًا وذل ة أي أنَّ بالمهمل و آ ا ل ال   أنَّ آم ه ق

ره            نأنَّ          ، نهسه الكلب ينهسه ويكرر نهسا عظه أو قبض عليه ثم نث دم األس ه بمق ونهست اللحم أخذت
  )٥(.»ونهش بالمعجمة ينهش في الباب آله بمعناه هذا وما ذآره في النهِس والنهش، لألآل

ا وأمّ « : قال،  الحية أيضًا فرأى أنَّها مقتصرة في داللتها على عضّ       ) اللدغ(ق لكلمة   وتطر
ؤمن    (وجعل منه حديث     ، اللدغ فقد اقتصر في آتابه هذا على أنَّه لدغ الحية وهو عضُّها            دغ الم اليل

رتين    ٍر م ه   )٦()من جح ى أنَّ الجزم عل ٌي وهو المشهور     ، هي ن ب ه نف ى أنَّ الرفع عل ه  . وب ا جزم ب  آم
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دوح     . الخدَّاع في أمور الدنيا أو في أمور اآلخرة        ) باللدغ(النووي وأنَّ آأنَّ المراد      ؤمن المم أي الم
  )٨ (.» )٧ (لذلك       وهو الكّيس الحازم الذي اليستغفل فُيَخدع مرة بعد أخرى واليفطن 

ى    أُ فهذا الكالم يدلنا على أنَّ داللتها تحولت من داللة وضعية الى داللة مجازية إذ              طلق عل
  .صاب بالهوى باللسع وغيره ُيْن َموعلى آلِّ،  مخادع لّداغآلِّ

  ):لسعته الحية(ذآر حكاية تورد قول بعضهم بواستشهد ابن الحنبلي 
  فال طبيب لها والراقي              قد لسعت حّيُة الهوى آبدي           

  )١(فريقُه رقيتي وترياقي    ُت بهفْغاال الحبيَب الذي ُش
ه يجوز             و ردات ؛ ألنَّ ا محل           أنَّنصَّ الخفاجي على ترادف هذه المف لُّ واحدة منهم  تحلَّ آ
سعته                          « : فقال، األخرى ه العقرب ول الوا لدغت م ق ة اال أنَّه ه بعض أهل اللغ ا ذهب الي ره مم ما ذآ

ل       بولس ه في المث ك قول ى ذل ة    )غ وتصيء دتل (ته آلهن سوء ومن الدليل عل سمى صوت الحي  والي
ة            الكن صوت العقرب وقد     صياء و  ستعمله المصنف في مقاماته وفي المغرب نهسه الكلب بالمهمل

ة وفي التقريب نهسه الكلب                    شين المعجم ة بال شته الحي الفم ونه ده ب عضه بأنَّ قبض على لحمه وي
  )٢(. »ونهشه

ّد ا ي ه   وهن ي رأي ري ف اقض الحري ى تن اجي عل ردات  أنَّ إذلنا الخف ذه المف تعمل ه د اس ه ق
  .ات لبعضها البعضمرادف

 يذهب همبالسين المهملة مشيرًا الى أنَّ بعض     ) نهس(وآلهن سواء عند اآللوسي ورجح في       
سع     (الى عدم التفريق بين      دغ واللسب والل ه ) الل ل              « : بقول ولهم في المث دليل ق آلهن سواء ومن ال

د استعمله صاحب األصل في                      تلذغ وتصي واليسمى صوت الحية صيا ولكن صوت العقرب وق
ة                   شته الحي الفم ونه دِه ب ِه وي ى لحم ِبَض عل أنَّ َق مقاماته وفي المغرب نهسه الكلب بالمهملة عضه ب

سعه وعضّ               ه ول اموس نهشه آمنع ه أو أخذه  بالمعجمة وفي التقريب نهسه الكلب ونهشه وفي الق
  .)٣( »بأضراسه وبالمهملة أخذه بأطراف األسنأنَّ

ضًا ف ات أي ي المعجم راه ف داخل ن ذا الت ـوه بعض ف ع بعضها ال ا م داخل معأنَّيه سع(تت ) الل
ه           سع للعقرب   « : يكون للعقرب والحية إذ نقل األزهري عن ابن المظفر قول ة     ، الل ال للحيَّ ال ويق : ق

سْ           : قال، تلسع سأنَّه آل سع بل ات مايل ة العقرب    وزعم أعرابي أنَّ من الحيَّ نأنَّ     ، ع ُحَم ه أس ، وليست ل
  .)١( »ًا بلسأنَّه إذ قرضهَلَسَع فألنَّ فألنَّ: ويقال: قال

ري  ال      «  أنَّورأى األزه ابير فيق ارب والزن ن العق ر م ذوات األب سع ل ي الل سموع ف الم
  .)٢(»للعقرب قد َلَسَعته 
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 .١٩٠-١٨٩:  عقد الخالص في نقد آالم الخواص]٨ [
 .١٩٠:  عقد الخالص في نقد آالم الخواص]١ [
 .٢٠٩:  شرح درة الغواص]٢ [
 .٣٦٤-٣٦٣: شف الطرة عن الغرة آ]٣ [
 ].لسع[ مادة  ٤/٣١٨: لسأنَّ العرب: ينظر ، ٢/٩٨:  تهذيب اللغة]١ [
 .  المادة نفسها٢/٩٨:   نفسه]٢ [



ال         توتطور ال   « :  داللة اللسع عند الصاغأنَّي حتى أصبح باللسأنَّ فق ُسعه    أنَّويق ًا لل ،  فألنَّ
  .)٣( »ٍهلسع فألنَّ فألنًَّا بلسأنَّه إذا قرُص:  يقال،ناس بلسأنَّهلأي قّراصٌة ل، مثال ُهمزٍة

ول               ة فيق ْسع للعقرب والحي ين أنَّ اللَّ بلهم يب سْ « : والخليل من ق ة      اللَّ سع بالُحَم . ُع للعقرب َتل
ضًاوالحّي سع أي ال. ة تل سُع: ويق ات ماتل ن الحي سع الُحأنَّ م سأنَّها آل نأنَِّةَم بل ا أس يس له ، )٤( » ول

  .)٥(واللَّسِب أعلى، ة الحية التي تلدغ بها وأنَّ اللدغ لغةبرِإوالحمة هي 
دآتور زهدي جار اهللا يخطِّ                   ذا ال نْ  أما في آتب التصحيح اللغوي الحديث فه ول  يء َم :  يق

  .)٦( تنهش بهاوالحّية ليس لها ابرة بل أنَّياٌب، لدغته األفعى بحجة أنَّ اللَّدغ اليكون اال باألبرة
  .)٧(لدغته الحية:  يقالأنَّ، والمعجم الوسيط،  ومتن اللغة،تاج العروس واجاز معجم

  .وهذا األسلوب بالغيًا ، )٨()ة المالموألَسعُه بُحَم(وقد استعمل الحريري في مقاماته 
ه            «:  ث ابن قتيبة عن هذا فقال     وتحّد أنَّ مجاورًا ل ره إذا آ ، والعرب تسمي الشيء باسم غي

ه       ة الع      ، أو آأنَّ بسبٍب من ك حم ور   ومن ذل ة سمهما وضرهما       ، قرب والزنب ا الحم ط أنَّم ك غل وذل
ة      ذلك هي من الحي دآتور        .)١(»..... وآ ه ال ا ذهب الي اظ آم ذه األلف رادف ه سير ت ول يمكن تف وأق

   )٢(.مطر تحت تطور الداللة بتعميم الخاص
  

  ::ضدادضداداألاأل--دد
ل      ::األضداد لغة األضداد لغة  ة    ،  هي جمع ضد وهو النقيض والمقاب ه فليست األضداد اللفظي  التي  وعلي

ة  ، تتقابل فيها دون أنَّ يّتحد اللفظ آالليل والنهار والطول والقصر    ور والظلم ا    ، والن دت له التي عق
  .)٣(بعض آتب األدب القديمة فصوًال

ه  وي بقول ب اللغ و الطي ه أب ع ضد «:  وعّرف داد جم و ، األض اه نح ئ مأنَّاف ل ش : وضد آ
رى        و، والشجاعة والجبن ، والسخاء والبخل ، البياض والسواد  ليس آل ماخالف الشئ ضدًا له ؛ أالت

م ، وأنَّما ضد القوة الضعف  ، وليسا ضدين ، أنَّ القوة والجهل مختلفأنَّ    االختالف  ، وضد الجهل العل ف
  .)٤(»إذ آأنَّ آل متضادين مختلفين وليس آل مختلفين ضدين ، أعم من التضاد

  .)٥(دادوعلى هذا التعريف سار المتأخرون والمحدثون في تعريفاتهم لألض
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دًال من              ى ضدها ب ة ال والتضاد نوٌع خاٌص من المشترك اللفظي لكنه يميل الى تغير الدالل
ي  ال ف و الح ا ه ًا آم ون الخالف جزئي شترك(أنَّ يك ى ) الم ي أدت ال باب الت ن األس أنَّ م ذلك آ ول
ا دالالت وتطوره ر ال ود موضوع تغي را ، وج ًا لتغي ك تبع ى ضده وذل ى ال ن معن ا م ت أي أنَّتقاله

ة   ) ثب(وخير مثال على ذلك ماأوردته بعض الكتب حول آلمة          ، مكأنَّية وزمأنَّية معينة   في الحميري
  .     )١(وعربية الشمال صورة من صور هذا التغير الداللي

ذا الجأنَّب في                      رون في ه أخرين ي دمين والمت ة المتق غير أنَّ جملة آبيرة من علماء العربي
ي     صفات الت رز ال ن أب فة م ة ص رة     اللغ رارها الكثي ن أس رًا م ة وس ا العربي زت به أورد ،  تمي ف

نَّة من             )٢(الثعالبي ا س ى أنَّه سم آخر في فصل عل اب وق  مجموعة من المفردات فمنه ماجمعه في ب
  .آما أورد ابن فارس جملة منها تدل على الصفة نفسها، سنن العرب في آالمها

سيمات            وآأنَّ القدماء المعنيون بدراسة اللغة قد التفتوا م        ايمكن اجراؤه من التق ى م رًا ال بك
ال   ، في الكلمة العربية ومن قبلهم الخليل      م اختالف اللفظين           «:  وسيبوبه الذي ق م أنَّ من آالمه أعل

ين  تالف المعني ين  ، الخ تالف المعني ين واخ اق اللفظ د واتف ى واح ين والمعن تالف اللفظ ... واخ
واختالف اللفظين والمعنى واحد نحو         ، ذهبفاختالف اللفظين الختالف المعنيين هو نحو جلس و       

ق ك ، ذهب وأنَّطل ف قول ى مختل ين والمعن اق اللفظ دة: واتف ن الموج ه م دت إذا ، وجدت علي ووج
  .)٣(»وأشياء هذا آثيرًا ، أردت وجدأنَّ الظالة

ة   اظ اللغ ن الف م م ب األع و األغل سم األول ه ة  ، فالق و الخاص بمجموع أنَّي ه سم الث والق
  .والقسم الثالث هي المشير الى مايّسمى بالمشترك اللفظي، ميت بعدئذ بالمترادفاأللفاظ التي س

ده   ، وظاهرة التضاد آغيرها من الظواهر اللغوية قد صادفت من يجحد وجدوها        ا عن ألنَّه
  .)٤(مظهر من مظاهر االلتباس والخلط وعدم حكمة الواضع وقّلة بالغة المتكلم

ا          ومن المنكرين ابن سيده آما نقل هو         عن بعض شيوخه أنَّه آأنَّ ينكر األضداد التي حكاه
  .)٥()هـ٣٧٠ت(أهل اللغة وأنَّ تكون لفظة واحدة لشئ وضده واالمدي 

ار األضداد              ) هـ٣٤٧ت(وابن درستويه    ى أنَّك قد سبق ابن سيده في هذا المضمار فذهب ال
  .)١()إبطال األضداد(في العربية وألف في ذلك آتابًا سماه 

ل للكوآب   ، النوء االرتفاع بمشقة وثقل   «:  ويه في شرح الفصيح   قال ابن درست   ه قي اء إذا   : ومن د ن ق
يهم   ، وزعم قوم من اللغويين أنَّ النوء السقوط أيضًا وأنَّه من األضداد          ، طلع وقد أوضحنا الحجة عل

  .)٢(»في آتابنا في ابطال األضداد ، في ذلك
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ى ال              رد عل دفاع في ال رين وهذا السبب دفع فريقًا آخر لل ة األضداد من        ، منك فأحصوا أمثل
ه          ام ب سويغ االهتم وده ولت ات وج ي إلثب ي تكف رة الت ى الكث ا ال صلوا به ريم لي رأنَّ الك ة والق اللغ

  .  )٣(حتى وصلت األلفاظ الى مازاد على األربعمائة لفظ، واألنَّصراف للدفاع عنه
ع لغوي حاصل فعالً                   ارًا لواق شكل آامل أنَّك ضاد ب ار الت ة واضحة      ، ويمثل أنَّك ة أمثل وثّم

ين         ) الّظن(التقبل التأويل اال بتعسف وتكّلف مثل لفظة     ريم بمعن رأنَّ الك ات من الق رد في آي التي ت
  .)٤(متضادين هما الوهم واليقين

اب قطرب    ، وُأَلِفْت آتب قليلة في األضداد  ا آت واألصمعي  ، ) هـ ٢١٠ت (وصل الينا منه
وزي سكيت والت ن ال ن ا، واب ر ب ي بك اريوأب اري، ألنَّب ات األنَّب ي البرآ صاغأنَّي، وأب ن ، وال واب

  .)٥(الدهأنَّ
ر                      ا عب دوينها آم ا وت ى جمعه ل ال ويين األوائ ع اللغ وآأنَّت قّلة األضداد وظرافتها دافعًا دف

رة األضداد                   . )٦(عن هذا قطرب   اثرة وتوسعت دائ سة والمك ه المناف دافع ليحل محل ذا ال ، وتطور ه
ضاد               وهذا التوسع ذهب بعيد    ى الت ًا الُتحمل عل ضاد ألفاظ فوضعوا حرف    ، ًا ؛ ألنَّهم أدخلوا في الت

  .  )٧(مثًال بين ألفاظ األضداد) أو(العطف 
م تكن                         ادة األضداد ل ه ؛ ألنَّ م ضاد ودعت الي دٌة وقفت وراء الت ولهذا التوسع أسباٌب عدي

راه     ، على هذا النحو من االتساع والشمول في لغة العرب          دآتور اب ال ال سامرائي  ق ادة   «: يم ال أنَّ م
ة العرب           شمول في لغ ساع وال رة دفعت     ، األضداد لم تكن على هذا النحو من االت بابًا آثي ولكن أس

سبيل    ذا ال ي ه دًا ف ذهاب بعي ى ال ة عل اء اللغ دمين وعلم رواة األق ياء ، ال ي الموضوع أش أدخلوا ف ف
  . )١(»آثيرة لم تكن تشتمل على طبيعة األضداد 

  : )٢( األسباب الى عوامل متعددة منهاويرجع المحدثون
ة   -١ ات العربي تالف اللهج تالف        : اخ ا اخ ي خلفه واهر الت ك الظ ن تل داد م فاألض

واجتمع  ، اللهجات وذلك بأنَّ تكون اللفظة بمعنى في لهجة عربية وبمعنى مضاد في لهجة أخرى                 
ا في معجم                 ا ومعأنَّيه دوين مفرداته ة وت ى    المعنيأنَّ في اللفظة بعد توحد اللغ اظ األول وإذا ، ات األلف

ي       تعمالها ف ون اس داد أنَّ يك رط األض داد ألنَّ ش ن األض اظ م ذه األلف ست ه ذلك فلي ر آ أنَّ األم آ
م فيحصل                  المعنيين المتضادين في لهجة واحدة حيث يستعمل أفراد هذه اللهجة األضداد في آالمه

ود          ن وج ذ م ة بعدئ ون الغراب نهم وتك ا بي ى فيم ِم المعن ي َفه بس ف ورث    الل ي ت اظ الت ذه األلف  ه
  .  )٣(االضطراب والفوضى في داللة األلفاظ 
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صوتي -٢ ا : التطور ال أنَّ لهم أنَّ مختلفت د آلمت أنَّ أنَّ توج ي بعض األحي د يحدث ف ق
اً           ، فتتطور أصوات إحداهما    ، معنيين متضادين  ى األخرى تمام ق عل ا تنطب دو  ، بصورة تجعله فيب

ا              ة واحدة له و آأنَّت آلم ولهم           األمر آما ل ك ق ة ذل ضادأنَّ ومن أمثل أنَّ مت ام      : معني ى أق ح بمعن تلحل
ة أخرى      ، وبمعنى زال وذهب  ، وثبت أنَّ في األصل لكلم ) تحلحل : (هي ، فأنَّ هذا المعنى الثأنَّي آ

 .)٤(التي حدث فيها قلب مكأنَّي فقدمت الالم وأخرت الحاء
ى الخصوص    -٣ وم ال ن العم ة م ال الدالل ن أنَّتق ضاد م د يحصل الت ن ،وق ر م  فكثي

ضدأنَّ  ه ال شترك في ًا ي ًى عام ل معن ردات تحم ا  ، المف ضدأنَّ طريقهم ذ ال ام ويأخ ى الع ل المعن يهم
وة  ا الره ياق و منهم ي س ا ف د منهم لُّ واح ستعمل آ اس بحيث ي سأنَّ الن ى ل شيوع عل دار : لل األنَّح

 .واألرَتفاع
  ::مسائل في التضادمسائل في التضاد

ة    وهذه مسألة يمكن أنَّ نعّدها مع التضاد وهي ق          ة الحاج     «ول العام ون  ، ودَّعُت قافل فينطق
ى      ، مايتضاّد الكالم فيه؛ ألنَّ التوديع أنَّما يكون لمن يخرج الى السَّفر           والقافلة اسٌم للرفقة الراجعة ال

ة الحاج    : فكيف يقَرن بين اللفظتين مع تنافي المعنيين؛ ووجه الكالم أنَّ يقال          ، الوطن أو ، تلقيت قافل
  . )١(»استقبلت قافلة الحاّج

ولهم رى أنَّ ق ًة إذ ي سألًة نحوي ا م يس عليه م يق ه « :  ث ر أنَّفقت اٍل آثي أ آخر ؛ » ربَّ م خط
  .)٢(ألنَّهم ينطقون بما يتضاد الكالم فيه فربَّ للتقليل وقد أخبروا بها عن المال الكثير

ل     «و  ) قفل(فإذا عرفنا جذر الكلمة الثالثي نراه من         ولُ ... .الَقْفِل أقَفْلتُه فاَقَتَف رجوع  : والُقُف
دِ     ، َقَفلوا ُقُفوًال وَقْفالً  ، الُجْنِد بعد الغزو   ة الَقَع ول         ، وهم الَقَفُل بمنزل ل والقف اءُهم الَقْف َزُمهم وج ، اسم َيل

  :قال. يعني األنَّصراف ومنه اشُتقَّ اسم القاِفلة لرجوعهم الى الوطن
  )٣(»ار من األباببالنَّه) آذا(َتِصْلُه    سيدنيك الُقفول وَسْيُر َلْيٍل

ري                   د سبق الحري ة ق وآتب اللحن التي سبقت الحريري اهتمت بهذه اللفظة أيضًا فابن قتيب
بالرأي الذي قاله إذ يرى أنَّ القافلة هي الرفقة في السفر التصح إال تعبيرًا عن العودة واليقال لمن                   

ك     «:  فقال. خرج الى مكة من العراق قافلة حتى يصدروا        ة الَقاِف(ومن ذل ا        ) َل ى أنَّه اس ال ذهب الن ي
سفر        ، وليس آذلك ، الرَّْفَقة في السفر ذاهبًة آأنَّت أو راجعةً       ة من ال ة الراجع ال ، أنَّما القافل ْت  : يق قفل

ى                    ، فهي قافلة وَقَفَل الجنُد من مبعثهم      ة حت ة من العراق قافل ى مك ال لمن خرج ال أي رجعوا واليق
  .)٤(»يصدروا 

ن       ّده اب ردة                 وآالم العامة الذي ع ة المف يم الدالل ّده من تعم ًا يمكن أنَّ نع ة لحن ة  ،  قتيب فالقافل
  .دلت على الرفقة في السفر ذاهبة آأنَّت أو راجعة ألنَّها من األضداد
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ة     ، وذآر ابن الجوزي رأيًا شاّبه به آالم الحريري     ة الراجع ة للرفق فرأى أنَّ القول هو قافل
   )١(.من السفر

  .)٢(ة وحمله على أنَّه من التفاؤل بالقفوللكن البغدادي أجاز قول العام
ار          ، فيه بحث  : أقول«قول الحريري     ) هـ٩٩٢ت  (وردَّ ابن بالي     ه نصَّ بعض من آب ألنَّ

اموس   صاحب الق ة آ اب اللغ اؤًال     )٣(أرب سفر تف ي ال ة ف ة الُمْبَتدُئ ال والرفق ُة الُقّف ة الرُّفَق أنَّ القافل  ب
ْن جع           . بالرجوع ول َم افي ق ذا يظهر م ى الجوهري              وبه ردِّ عل ندًا لل ذا س ري ه في  ، ل آالم الحري

  .)٤(»تفسير القيروأنَّ بالقافلة 
ذا        دُّ ه ري ويع يء الحري ري يخطِّ وإذا رجعنا للنقد الموجود في شروح الدرة نجد أنَّ ابن ب

ذي  «:  االستعمال موجودًا عند العرب يستعملونه للتفاؤل فيقول    ما ذآره ابو محمد مقول منقول وال
القفول            يدفع اؤًال ب ا تف ل قفوله ه           ، ه أنَّ الرفقه سمّيت قافلة قب ل أنَّدماِل دّمل دمال قب سميتهم ال ذا آت ، وه

  . )٥(»والبيداء مفازٍة ، واللديغ سليمًا قبل سالمته
ر في                ) رّب(ويخطيء ابن بري في قياسه        ا جاءت للتكثي ذآر أنَّه ى وي سألة األول ى الم عل

  .قول األعشى
  )٦(واسرى من َمْعشٍر أقياِل    اليوَمرّب رفد َهَرفُته ذلك

ه  ة قبل ن قتيب ري واب ن منظور الحري م اب ائًال، ووهَّ اس « : ق واّم الن ة أنَّ ع ن قتيب نَّ اب وظ
ا         ، يغلطون في تسميتهم الناهضين في سفر أنَّشؤه قافلة        ى وطنه ، وأنَّها التسمى قافلة اال منصرفة ال

الى         وهذا غلط مازالت العرب تسمي الناهضين في      : قال  ابتداء األسفار قافلة تفاؤًال بأنَّ ييسر اهللا تع
  )١(.»وهو شائع في  آالم  فصحائهم ، القفول

اؤل                   اب التف ذا من ب ري من أنَّ ه ره الحري ا ذآ ى م ن منظور راّدًا عل ي اب وأّيد ابن الحنبل
  . )٢(الذي اليغلط فيه الناس

ذه ا                   شّراح راّدًا في ه ه من ال ضًا من تقدم اجي أي ه       وتبع الخف ري بقول ى الحري سألة عل :  لم
صاغأنَّي في                  « ال ال اؤًال وق ا تف ل قفوله ة قب تبع في هذا ابن قتيبة وليس بشئ ألنَّ الرفقة سميت قافل

اؤًال                          سفر تف ة في ال ك للمبتدئ ل ذل ط ب د غل آتاب الذيل والصلة من قال القافلة للراجعة من السفر فق
  .   )٣(»لها بالرجوع آما قاله األزهري 
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ديغ           ، ا االسلوب من آالم العرب    وعّد هذ  وقد ُنِقل عن العرب أمثلة آثيرة عنه منها قولهم لل
  )٤(.وللبيداء مفازة والقياس مهلكة آل ذلك تفاؤًال، سليم قبل سالمته

ي     ) ربَّ(للتقليل بمجئ ) ُربَّ(وردَّ الخفاجي على َمْن يرى أنَّ    ر في االستعمال األدب للتكثي
ه أصل           وأنَّ ما ذآره الم   «: قائًال ة أنَّ ى ادعى بعض أهل العربي صنف مردود ألنَّها ترد للتكثير حت

  .)٥(»:..... معناها وأثبته بقول لألعشى
   )٦(.معتمدًا على قول األعشى السابق، ترد للتكثير آثيرًا) رّب(ورأى اآللوسي أنَّ 

ذا االستعمال       ة    ، أما أهل المعجمات فقسم منهم خطأوا ه ن قتيب أ اب األزهري خطَّ سم  ، ف والق
سمي الناهضين                       سماع ؛ ألنَّ العرب مازالت ت ى ال داًَ عل اآلخر اجازة مجوَّزًا هذا االستعمال معتم

   )٧(.في ابتداء األسفار قافلة تفاؤًال  بأنَّ ييسر اهللا لها القفول
ى                         ستند ال ة التي ت ار الّدالل ى أنَّك ه ذهب ال ى أنَّ ة حت ول العام ات ق والصاغأنَّي بالغ في اثب

  .هي الرجوعأصلها و
  )١(.وهناك عدٌد آخر من المصادر عدد داللتها بالرجوع فقط محددًا لها بهذا المعنى

اؤًال                سفر تف ة في ال ة والمبتدئ ى الراجع دل عل ضادة فت ة مت وفي بعضها اآلخر تكون الدالل
دلولها            .)٢(بالرجوع سع م ة ات رى أنَّ القافل درة وشروحها ن د الموجود في ال ومن هذا العرض للنق

ل (فكأنَّت قديمًا تعني الرفقة العائدة من السفر؛ ألنَّها من           ، أصبح أعم مما آأنَّ عليه    و ، أي رجع  ) قف
  )٣(.ثم صارت تعني الرفقة المسافرة والعائدة

ز مطر              د العزي دآتور عب لٌّ من ال واب       ، )٤(وهذا مارآه آ د الت دآتور رمضأنَّ عب إذ ، )٥(وال
  .ةعّدوا هذا التعميم من مظاهر تطور الدالل

دوغ                     سليم للمل ياء باسماء مضادة آال سمية األش اعي ت ذوق االجتم ، ويمكن أنَّ نعّدها من ال
  .فهنا أسباب اجتماعية أدت الى تغير الداللة

رى أنَّ                  ذي ي سألة ال ستعمل  ) هوى (ومن التضاد يمكن أنَّ نعد رأي الحريري في هذه الم ي
ة         وهنا نجد ال  ، في االسراع الذي يكون في الصعود والهبوط       ّد ذآر العام حريري يوسع داللتها ويع

  )٦(.لمعنى هوى خطأ ألنَّهم حددوا داللته ورأوا أنَّ تكون في الهبوط فقط
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ل           ي الفع ع ف ذي يق ط ال ى الخل ه عل ب أنَّ أنَّبَّ ل يج ذا الفع ن ه ديث ع ل الح وى(وقب ) ه
ذه ا           ، واألولى تعني الهبوط  ، )هوي(و ى ه ق عل ل     أما الثأنَّية فتعني الحب وقد ُعلَّ إذ ، لظاهرة من قب

ى التخبط في استعمال              «:  علَّق عليها الدآتور علي مشري بقوله      أنَّ عدم ضبط هذه االبنية يدفع ال
  .)١(»أحب : وهوى يهوى، هوى يهوي سقط : الفعلين المتقاربين صوتيًا مثل

وط   صعود والهب صدر ال ين م ة ب ل اللغ رَّق أه اء  ، وف ضم اله وى ب صدر األول الُه أنَّ م ب
       ]٢[. الثأنَّي الَهِوىُّ بفتحهاومصدر

ه           سابق بقول الفتح إذا هبط          « :  وقد أورد ابن منظور مايؤآد الكالم ال ًا ب ِوي َهِوّي َوى َيْه ، َه
  )٣(.»وَهَوى يهوي ُهِويًا بالضم إذا َصِعد 
الفتح إذا   ، وهوى الشيء ُهويًا بالضم إذا صعد     « :  وقال ثعلب مثل هذا أيضاً     وهوى هويًا ب

   )٤(.»هبط 
ك السجستأنَّي        ، من حروف األضداد   ) يهوي(وابن األنَّباري وقطرب جعال      ى ذل بقه ال وس

ضَا إذا ارتفعت  ، هوت الدلو في البئر تهوي َهِويًَّا إذا أنَّحدرت «:  إذ قال  ال اال في   ، وهوت أي واليق
    )٥(.»الدلو خاصة 

دًا ع           ا سمع من آالم          وأشار ابن األنَّباري الى تخصيص وتضييق معنى اللفظة معتم ى م ل
    )٦(.هوت الدلو تهوي َهِويًَّا إذا نزلت: ألنَّ المعروف في آالم العرب، العرب

رب   ي المغ وى(وف فل    ) ه ى أس قط ال الفتح س ًا ب ل . )٧(َهِويَّ ا المجم سأنَّ)٨(أم  )٩( والل
صباح اع  )١٠(والم ة االرتف ى دالل سقوط عل ة ال دمت دالل د ق تّص  ،  فق ي أخ تقاقات الت رت االش وذآ

  .غلبها بالسقوطأ
ى ماسواه           دَّم عل ائع ومق اهو ش ا      ، ويبدو أنَّ العامة ذهبت الى م ه األصل فيم ى أنَّ ادة عل زي

  .أظن
د ضمنه                      ة وق ًا خاصًا للحروف المعتل ولنقف مع شراح الدرة لنجد ابن منظور قد أفرد باب

ادة  وا(م وط ) ه صعود والهب ي ال ون ف ذي يك ده االسراع ال ا عن أنَّ معناه د أ. وآ ون وق ورد اللغوي
وط فمصدر األول            وى (اختالف المصدر الخاص بمعنى الصعود والهب اء   ) الُه ومصدر  ، بضم اله

  )1(.الَهوى بفتحها) الهبوط(الثأنَّي 
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تعمالهم  ررًا اس ة مب ع العام وف م ى الوق اجي ال ى . وذهب الخف ت ال ة ذهب رأى أنَّ العام ف
ه األصل  ى أنَّ ادة عل واه زي ى ماس دَّم عل ائع ومق اهو ش ى هوى وأهوى. م ين معن ّرق ب ين ، وف وب

ذيل  ، المصدر لكلٍّ من الصعود والهبوط معتمدًا على ماورد من رأي أهل اللغة      ففي شرح أشعار ه
ل  ، يقال هوت العقاب أنَّقضت لغير الصيد وأهوت إذا أنَّقضت له         « :  للمرزوقي قال األصمعي   وقي

  .)2(»من أعلى الى أسفل وبضمها بعسكه وقال بعضهم هوى يهوي َهوّيًا بفتح الهاء ، هما بمعنى
ًا أم صاعداً             ، والرأي الحديث يعدَّها مع تخصيص العام فيرى أنَّ هّوى الشيء أسرع هابط

  .)3(وهم يقصرونه على حالة السقوط
ك فأصل    ي ضوء ذل وى(وف ى     ) ه ى معن سقوط ال ى ال ن معن ة م ت الدالل م أنَّتقل قط ث س

ى اقتصار استعمال     االسراع في الصعود أو الهبوط غير أنَّ  ى  ) هوى ( بعض الباحثين ذهب ال عل
ة                  ، ورسوخه عصرًا بعد عصر   ، السقوط ى تخطئ وا ال ذين ذهب ويين ال د أنَّ ذآر آراء بعض اللغ بع
    .  ]4[هوى صعد وارتفع ألنَّ معناه عندهم األنَّحدار والسقوط: من يقول

  
  
  

  الفصل الثاني
  

  النقد النحويالنقد النحوي
ي  سائل الت ى الم دخول إل ل ال ى قب يًال عل ُت أْن أقف قل ة رأي اهتّمت بالموضوعات النحوي

  .معنى النحو
مًا «: والنحو وُن اس ًا ويك وُن ظرف ق، يك صد والطري و الق ي، وه هو إعراب الكالم العرب

ي  الم العرب ف اء سّمت آ و انتح ا ه ه إّنم ة من تنحاء، ونحو العربي اه نحو أو اس وه وينح اه ينح نح
 والجمع والتحقير والتكبير واإلضافة والنسب وغير ذلك ليلحق   تصّرفه من إعراب وغيره آالتثنية    

ا                نهم، وإْن شذ بعضهم عنه م يكن م من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإْن ل
ك         ه    ) قصدت قصداً  : (ُرّد به إليها، وهو في األصل مصدر شائع أي نحوت نحوًا، آقول م خّص ب ث

ه              انتحاء هذا القبيل من العلم، آ      م خّص ب ه، ث شيء أي عرفت ما أّن الفقه في األصل مصدر فقهت ال
  .]٢٤٨[»علم الشريعة من التحليل والتحريم

ود               ا  . وما دمنا قد عرضنا لمعنى النقد والذي آان معناه آشف عن حال الشيء المنق وعرفن
يٌن أو              د هو تبي ا اعتق د النحوي آم  آشُف  معنى النحو وهو انتحاء سمت آالم العرب فلهذا آان النق

  .مسألة ما من جهة موافقتها القياس أو مخالفتها له
  .ومن هناك آان من األولى الوقوف على معرفة القياس
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اس           : هو تقدير الشيء على ِمثاله، فيقال     : القياس لغة  ره فانق ى غي ره وعل شيء بغي اس ال : ق
  .]٢٤٩[مقياسًا: أي قدَّره على مثاله، ومن هنا سّمي المقدار

ظ  ذا اللف أتي ه د ي داءوق ى اإلقت ال، بمعن ا:فيق ه أقتياس اس بأبي الن يقت بيله، ف سلك س ، أي ي
  .]٣[ويقتدي به

راد   .]٢[والحديث]١[أما في االصطالح فعرف القياس تعريفات متعددة في القديم    م ان ي والمه
  ]٣["القاعدة النحوية"به 

ة                "والقياس   ستنبطه من قواعد في اللغ ا ن ه آل م ي أو صيغ ف  ، هو األساس الذي بني علي
  ]٤[أو دالالت في بعض ألفاظها، آلماتها

ه                        أليف في دأ الت م النحو وب ذ وضعوا أسس عل اس من ى القي اة إل اس في    ،ولقد لجأ النح والقي
ة                         ين مدرستي البصرة والكوف د الصراع العلمي ب حين  ،نشأته لم يكن له من الشأن ما آان في عه

ى المشه             ،أختلف في أمره   اس عل ى جواز القي اس       وأقتصر البصريون عل شائع ورفضوا القي ور ال
  .في حين أن الكوفيين قد أجازوا القياس على الشاهد الواحد أو الشاهدين،على القليل أو النادر

سمحون                     دونها وال ي ذه القواعد واألصول ال يتع وا ه وقد وضع البصريون قواعد والتزم
ا        ، فإذا تعداها الكاتب أو الشاعر خطأوه     . لغيرهم أن يجاوزها في شعر أو نثر       ذا م ه وه اروا علي وث

  ٢٥٠انحرافا في بيته القائل فيه ) السم ناقع(حصل مع النابغة الذبياني إذ عدوا قوله 
  فبت آأني ساورتني ضئيلة         من الرقش في أنيابها السم ناقع

فال يردون في ، وأباحوا النسج على القليل أو النادر، أما الكوفيون فقد توسعوا في القياس
  .لنا أن نتخير منها ما نشاء وان نترسم منها ما نشاء، وية شذوذا بل طرقا متباينةاألساليب المر

ادوا                   ي ممن ن ن جن وعندما انتصف القرن الرابع الهجري نجد أبا علي الفارسي وتلميذه اب
ي      ٢٥١[5]»ما قيس على آالم العرب فهو من آالم العرب        «: بالقياس وروي عنهم   ، وقد ُروي عن أب

ئن أخطِ   «: علي قوله  سألٍة                      ل ُئ في م يَّ من أن أخِط ة أحّب إل ه الرواي ا باب سألة مم ُئ في خمسين م
  .]٢٥٢[»واحدٍة مما بابه القياس

  :قسم المحافظون على اللغة الظواهر اللغوية أقسامًا منها
  .وهو أآثر اللغة، وال جدال في األخذ به وترسمه:  ـ المطرد في القياس والسماع١
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اس  ـ المطرد في السماع الشاذ في ٢ ة عن         :  القي اليب مروي رًا من أس درًا آبي ل ق ذا يمّث وه
ًا              . الفصحاء شذوذها حين م ب ًا، أو الحك وقد ضّل البصريون في تفسيرها واحتالوا عليها بالتأويل حين

  .آخر، وهم يصّرون على الوقوف منها عند حد السماع، ألّنه ورد منه أمثلة قليلة
سماع      ٣ ي ال شاذ ف اس، ال ي القي رد ف ّن    :  ـ المط ن أن يع ا يمك ل م ذا آ درج تحت ه وين

ة عن العرب الفصحاء                       اليب المروي ل في األس ْسمع من قب د  . للمولدين من اشتقاقات جديدة لم ُت وق
  .أجاز هذا النوع بعض اللغويين وأباُه البعض اآلخر

  .]٢٥٣[وهو ما أجمعوا على رفضه: ـ الشاذ قياسًا وسماعًا٤
م           وبعد هذا التوضيح القليل للقياس نرى أ       درة ث ن نعرض ألآثر المسائل التي وردت في ال

  .نوازن هذه المسألة بما ذآره شّراحها وبعدها نتعّرف على بعض ما قيل فيها من آراٍء نحوية
  
  
  
  
  
  
  

  مسائل في النقد النحويمسائل في النقد النحوي
  ))الحواميمالحواميم((الحروف التي ابتدأ بها القرآن الحروف التي ابتدأ بها القرآن 

ديثها عن ا                ان ح د، وآ ذا النق سائل الخاصة به دأ اهللا    وهذه المسألة من الم لحروف التي ابت
ا ريم به رآن الك الى بعض سور الق بحانه وتع ذه . س ة أن تكتب ه ول العام ي ق ري ف ورجح الحري

قرأُت آل حم وآل     : قرأت الحواميم والطواسين ووجه الكالم فيهما أن يقال       «: الحروف مقطعة فقال  
  .]٢٥٤[»طس

ل من      ومن يتابع آالم الحريري في هذه المسألة يلحظ أّنه اعتمد في حك         ا ُنِق ى م ذا عل مِه ه
ُت في     : آل حم ديباج القرآن، وآما ُروي عنه أنه قال«: قول البن مسعود  إذا وقعُت في آل حم َوَقْع

  .]٢٥٥[»َرْوضات َدِمثات أتأنَُّق فيهن
  :وعلى بيت للشاعر األموي الكميت بن زيد في هاشمياته وهو قوله

  ]٢٥٦[ها ِمنَّا تقيُّ وُمْعِربَوَجْدنا َلُكْم في ال حاميم آيًة         تأّوَل
  .]٢٥٧[آيات السور التي اسمها حم) آل حم(ومعنى 

                                           
  .١٤ -١٢: من أسرار اللغة: ينظر] 253[
 
 .٢٠: درة الغواص] 254[
 .٢٠: سهنف] 255[
 .وروي آل حم، ٤٠: شرح الهاشميات] 256[
 .٢٦: تكملة إصالح ما تغلط به العامة: ينظر] 257[



م، عسق الى ح ه تع ي قول صد ف ه يق ل: واّن َأُلُكْم ُق ِه الَّ َأْس ًرا َعَلْي َودََّة ِإالَّ َأْج ي اْلَم  ِف
  .]٢٥٨[اْلُقْرَبى

أبي            رَّ ب ٍل م درداء وهو   وتابع الجواليقي الحريري برأيه، مقويًا له بما نقله عن رأي رج  ال
  .واستشهد بقول الكميت السابق. ]٢٥٩[»ابنِه آلل حم«: يبني مسجدًا فقال

شابه                       ّدها من المت سورة أو ع مًا لل ا إذا آانت اس وجّوز ابن بري الوجهين مفرِّقًا بينهما فيم
ا ال   ي آونه شبه الحرف ف أن ت الي ب شبه اإلهم ي ضمن ال ا ف اه إال اهللا إذ أدخله درك معن ذي ال ي ال

  . وال معمولةعاملة
ه                «: إذ قال  اميم (إذا صارت حم اسمًا للسورة فال إشكال على َمْن قال قرأت حم وذآرت ) ح
  :قال األشتر

  ]٢٦٠[يذآرني حاميم والرمح شاجٌر        فهال تال حاميم قبل التقّدم

  : وقال رؤبة
  ]٢٦١[»أو ُآُتبًا ُبيِّن من حاميما       قد علمْت أبناُء إبراهيما

ستعمًال    وذآر ابن بري   رأي أبي عبيدة فيما نقله في آتابه الموضوع في غريب الحديث م
  ).الحواميم والطواسين(فيه 

  :قد أنشد أبو عبيدة«فقال 
  ]٢٦٢[   وبمئين بعدها قد أمئيت  حلفت بالسبع اللواتي طولت

  ]٢٦٤[»   وبالطواسيم اللواتي قليت  تليت فكّررت    ]٢٦٣[  وبمثاٍن
ا     « ة عليهم ا » وهذا الرجز حّج ه في ضمن عصور االحتجاج التي                   آم ري ألّن ن ب ال اب  ق

  .وضعها النحويون البصريون
سألة      . جمع قابيل ) القوابيل(إذ جعلها مثل    ) الطواسين(وبيَّن صحة الجمع في      ذه الم وفي ه

ة    ه الدراس ا أثبتت ذا م ًا وه دل نون ن أن تب يم يمك ري أنَّ الم ن ب رى اب وتي إذ ي ل ص تعلي
واء               صوت«ألن النون   .]٢٦٥[الحديثة دفع اله ه ين  مجهور متوسط بين الشّدة والرخاوة، ففي النطق ب

ق                           ى الحل ى إذا وصل إل ق أوًال حت م يتخذ مجراه في الحل صوتيين ث من الرئتين محرآًا الوترين ال
دثًا في                    هبط أقصى الحنك األعلى فيسد بهبوطه فتحة الفم ويتسّرب الهواء من التجويف األنفي مح

سان        . كاد ُيْسَمعمروره نوعًا من الحفيف ي    أّن طرف الل ا ب رق بينهم ه يف ر أّن فهي في هذا آالميم غي
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  .]٢٦٦[»مع النون يلتقي بأصول الثنايا العليا، وأن الشفتين مع الميم هما العضوان اللذان يلتقيان
د عامل             ًا، فق ون ميم ة األسماء الممنوعة من     ) آل حم، آل طس    (فضال عن قلب الن معامل

ى صي ي جاءت عل لالصرف الت وع فعام ع : غة منتهى الجم ل جم ل القوابي ا مث الطواسين وجعله
  :الطواسيم على أن تكون الميم بدًال من النون وأنشد أبو عبيدة: قابيل، وحكى أيضًا

          وبمئين بعدها قد أمئيت            حلفت بالسبع اللواتي طولت
     وبالطواسين اللواتي ثّلثت وبمثاٍن ثنيت وآررت    

  وا ميم اللواتي ُسّبعت          وبالمفّصل اللواتي فّصلت وبالح
  .فاستعمل الطواسين والحوا ميم في غير ذآر آل

  .]٢٦٧[القول السابق: وقال األشتر
ي   اء ف ا ج ه فيم ًا رأي ري، مبّين ا الحري ا عرض له سألة آم ذه الم ن منظور له وعرض اب

ذي    ]٢٦٨[»آتب اللغة أنَّ األْولى أن ُتجمَع بذواِت حم وذوات طس         « ري ال  وبهذا الرأي يخالف ابن ب
  .جّوز جمعها جمع تكسير

سابق                     ري ال ن ب ى رأي اب ه عل ورّد ابن الحنبلي هذه المسألة على الحريري مستندًا في رأي
ال           ة، فق شاآلة والمماثل ًا للم يم نون دال الم ًال إب يم      «: وما حكاه عن ثعلب، معّل ره من آون م ا ذآ وم

ا              الطواسيم بدًال من النون، فكأنّ     الميم، وم ة ب  وجهه قصد مشاآلة الطواسين للحواميم في ختم الكلم
ن صحة إطالق   ري م ه الحري ار إلي م(أش صحة  ) آل ح شعر ب سور المخصوصة فم ى ال ثًال عل م

  :إطالق آل على ما اليعقُل إطالقه على من يعِقُل في نحو قوله
  ]٢٦٩[      لم نزْل إال على عهِد إَرم  نحن آُل اهللا في بلدِتنا

  :يس بمستنكر، فقد أطلق على آلماِت أبي جاٍد آَل ُمرامٍر من قالول
  ]٢٧٠[ وَسّوْدُت َأثوابي ولسُت بكاتِب تعلمُت با جاٍد وآَل ُمرامر

ه                            ا أّن ن، لم د سّمى أوالده به ان ق ضّم األّول آ رًا وهو ب ك ألّن ُمرام وإّنما أطلَق عليهن ذل
  .]٢٧١[»آان من رجال طيء الذين هم أّوُل من وضع خطنا هذا

ا  «: فقال» حم عسق«ونّبه ابن الحنبلي على أنَّ اإلشارة في بيت الكميت إلى آية سورة              وم
ي عن      » حم عسق«نّبه عليه من أنَّ في بيت الكميت إشارًة إلى آية سورة           ا ُحِك ره فيم ل بنظي فقد قي

ه     محمد بن طلحة بن عبيداهللا القرشي المعروف بالسجاد المقتول يوَم الجمل أّنه آان آلم              ا حمل علي
ال            » نشدتك بحم «: رجٌل قال  ى استرجع وق ين القتل ي ب ا رآه عل ه، فلم سي فقتل ه العب دَّ علي ى ش : حت

  .]٢٧٢[»إْن آان لشابًا صالحًا وقعد آئيبًا«
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الى  «وبّين ابن الحنبلي المراد بقوله معنى  ه تع ل : حم في قول َأُلُكمْ  ُق هِ  الَّ َأْس ًرا  َعَلْي  ِإالَّ َأْج
  .]٢٧٤[»] ٢٧٣[اْلُقْرَبى ِفي اْلَمَودََّة

ه      ءثم يأتي الخفاجي فيخطِّى    ري بقول ذا بعض من              «:  ما قاله الحري ع المصنف في ه د تب ق
و            شده أب ه وأن تقدمة والصحيح خالفه فإّنه ورد ما أنكره في اآلثار وسمع في فصيح األشعار آقول

  .]٢٧٥[»وهذا حجة على من أنكره... عبيدة
  :ليه، وبما أنشده ابن عساآر في تاريخه فقالوأسند رأيه بما نقله عن ثعلب في أما

  ]٢٧٦[   جاَء بيس وحاميمات  هذا رسول اهللا في الخيراِت 
  : ونقل الخفاجي ما يراه سيبويه في هذه األسماء، إذ يرى اّن في حكمه النحوي وجهين

ه إال      يس في ا ل الف م ماء، بخ ة األس ه معامل ه ومعاملت ه وإعراب وز حكايت مًا فتج َل اس ان ُجِع
  .]٢٧٧[حكايةال

ى اآلل المشهور                «: بقوله) اآلل(وعرَّف الخفاجي    يس بمعن ه آل حم ل واعلم أّن آل في قول
ة                                ه من األسماء المرّآب ه وجمع ا ال يصح تثنيت ل م ذآر قب ل هو لفظ ي الذي مّر بيانه وهو األهل ب

هد مثله في آالم   ونحوها آتأّبط شرًا فإذا أرادوا تثنيته أو جمعه وهو جمله ال يتأتى فيها ذلك ولم يع               
ال   ة آل أو ذو فيق ه لفظ رب زادوا قبل رجالن أو    : الع رًا أي ال أبط ش رًا أو ذو ت أبط ش اءني آل ت ج

ا                               ه م راد ب ى ذوو الم ا بمعن و هن ى الحواميم فه الو آل حم بمعن ا ق ذا االسم آم الرجال المسمون به
ة وفي آال                     ره     يطلق عليه ويستعمل فيه هذا اللفظ وهو مجاز عن الصحبة المعنوي م الرضي وغي

  .]٢٧٨[»...إشارة إلى هذا
ذ      يبويه، فأخ دّي س ى َه يراًً عل اجي س ه الخف اء ب ا ج ًا م ري متَّبع ي الحري الف اآللوس وخ

ت ت الكمي ي بي ي وردت ف ردات الت ال٣]4[يوضح المف ة «: فق ي فاطم سابق ) (والخطاب لبن ال
 وعنى بالمعرب الُمظهر لمحّبتهم ]]5اْلُقْرَبى ِفي َمَودََّةاْل ِإالَّ َأْجًرا َعَلْيِه الَّ َأْسَأُلُكْم ُقلذآرهم واآلية 

ا                    وبالتقي من يخفي ذلك تقية والمراد بتأّول اآلية معرفة ما تؤول إليه من لزوم محّبتهم والكالم فيه
  .]6[»في تفسير شارح المعاني

: سماع فقال ويرى العلوي صاحب سمير الخواص أنَّ ما جاء به الحريري وهم، معتمدًا فيه على ال              
ادة                  « ل الجواهري في م ويقولون قرأت الحواميم والطواسين والحواميم مسموع من الفصحاء؛ نق
الحواميم              : عن أبي عبيدة أّنه قال    ) ح م م  ( شدوا ب اس وأن ر القي ى غي رآن عل الحواميم سورة في الق

  ٦.]1[»التي قد سبعت
                                           

 ).٢٣: (الشورى] 273[
 .٢٢: عقد الخالص] 274[
 .٣٤: شرح درة الغواص ] 275[
 .٣٤: نفسه: ينظر ] 276[
  .٣٤: شرح درة الغواص: ينظر] 277[
  .٣٤: نفسه] 278[
  .ِمنّا تقيٌّ وُمعِرُبوجدنا لكم في آل حاميَم آيًه   تأوَّلها : بيت الكميت هو] 4[
  ).٢٣: (الشورى] 5[
  .٢٢٤:آشف الطرة عن الغرة] 6[
 



إّن الح          ول ب سألة يمكن أن نق ذه      فمن خالل العرض السريع لهذه الم د في ه د اعتم ري ق ري
وفى                      ل مت ن مسعود، وهو صحابي جلي ول اب دما ذآر ق سماع عن د  ١ ]2[)هـ ٣٢(المسألة على ال ، ق

فصاغ هذا الشعور المشرق في نفسه، بهذه الصياغة الداّلة على فرط إحساسه            «بهرته هذه السور،    
  ٢٧٩.٢]3[»بجمالها الصوتي في الجرس واإليقاع، فضًال عن المعاني الباهرة

دار     ) هـ٤٧١ت (رجع عبدالقاهر الجرجاني  وأ ا م اني التي عليه رأي ابن مسعود إلى المع
ذا الوصف                       د وصف الحواميم به ذا الصحابي ق النظم الدال على اإلعجاز عنده، فأنكر أن يكون ه

  ٢٨٠.٣]4[من أجل أوزان الكلمات، ومن أجل فواصل في أواخر اآليات
ى أعمق    «يدي فقال أنَّ ابن مسعود   وإلى هذا الرأي نفسه ذهب الدآتور آاصد الز        ذهب إل

ى        يقيًا، وإل سجامها موس دة وان ة الواح ي الكلم ة ف تالف األصوات اللغوي ى ائ ك، وأدق، إل ن ذل م
ا                      و وال شرود، يحّس معه ر نب ائتالف أواخر األلفاظ وتناغمها بحيث تتصل اللفظة باللفظة من غي

ه،         ة ساحرة               القارئ بانسيابية موسيقية تجعله يترّيث في تالوت ا هو يمشي وسط حدائق جميل  آأنم
  ٢٨١.٤]5[»يحّب أن يتمالها في تمهل وشوق

ابعين    صحابة والت ى ال ذه الحروف عل سميته له ي ت ري ف اد الحري رجح اعتم ن أن ن ويمك
  .األوائل

ه      صرف وعدم ث ال ن حي ة م ماء األعجمي ة األس روف معامل ذه الح ل ه رى . وُتعام إذ ي
واء ج م ال ينصرف س ه اس يبويه اّن ال س م أعجمي فق ه اس ه، ألن سورة أو أضفته إلي مًا لل ه اس : علت

ي، نحو      « ة أسم أعجّم وأّما حم فال ينصرف، جعلته اسمًا للسورة أو أضفَته إليه ألنَّهم أنزلوه بمنزل
  ٢٨٢.٥]1[»قابيَل وهابيَل

ّرد رأي المب ذا ال ى ه سراج ]٢٨٣[وعل ن ال دم صرف ]٢٨٤[، واب ّرد ع ل المب اميم(، وعل ) ح
ل             «ألنه  : قائًال ى فاعي ول الكميت       ]٢٨٥[»ال يقع ِمثُله في أمثلة العرب ال يكون اسم عل شهداًً بق ، مست

  .السابق
ول        «: وقال يونس . ]٢٨٦[ويجوز فيه أيضًا إْن أردت الحكاية أْن تترآه وقفاً         ذا الق ال ه من ق

ذه أسماء خرجت                  ي، وه ا مخرج التهّج اآنة الحروف فخرجت سورة حم س ه، ألّن ال فهو ُمنكٌر علي
  .]٢٨٧[»ت وإذا ُسمِّيت سورة بشيء من هذه األحرف المجزومة دخله اإلعرابمتحرآا
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ًا           ّدها افتتاح ن يع د م درَّج، عن يس بم الم ل اآنة، ألّن الك ًا س ش حروف ّدها األخف وع
  .]٢٨٩[الحكاية فيها) هـ٦٦٩ت (، ورأي ابن عصفور ]٢٨٨[للسورة

ة       ) طاسيُن(أما   يبويه معامل ا س اميم (فيعامله ه النحوي إذ      ) ح ا الصرف إذا      في حكم  يمنعه
يم   (مرآبة من   ) طسم(أما إذا آانت    . أردت بها اسمًا للسورة أو أضفت اسم السورة إليها         ) طاسين م

ا      سم األول منه ل آخر الق أن ُيجَع ًا إضافيًا ب ة المرّآب ترآيب ا معامل سورة عاملته مًا لل ا اس وجعلته
  .]٢٩٠[)َدَراَب َجْرد(عاملة إذ تحرِّك النون وتضيف الميم فتعامل م) طاسين(مفتوحًا فتقول 

ول   ك، فيق وِّز ذل ّراء ال يج ن الف ل    « : لك رف مث ذه األح ى ه ا زاد عل ك فيم وز ذل وال يج
ل       ) طس(ألّنها ال تشبه األسماء و      ) طاسين ميم ( تشبه قابيل، وال يجوز ذلك في شيء من القرآن مث
  . ]٢٩١[»ونحوهما) المر(، )الم(

اج  ول الزج ا يق ود آم ـ٣١١ت (واألج ب فيه) ه ة المرّآ ل معامل ا أن تعام
  .]٢٩٣[وإلى هذا الرأي ذهب ابن السراج، ]٢٩٢[)َحْضَرموَت(

  

  ))نعم، بلىنعم، بلى((حرفا الجواب حرفا الجواب 
د                    ذا فق ة واألدوات المتنوعة وله اليب ذات التراآيب المختلف ة من األس الجواب في العربي

ة                     راء العربي ى ث رة حروف الجواب شاهد عل ه، وآث ا   تباينت اآلراء فيه وآثر الخالف حول  وغناه
ذه      وتنوع أساليب التعبير بها إذا قابلنا هذه األساليب بما نعرف من لغات أخرى إذ تفضل العربية ه

م (و. اللغات بتعّدد هذه الحروف واألدوات      ى (و) نع ى           ) بل من حروف الجواب، وأول من أشار ال
  .]٢٩٤[الخلط في استعمال األدوات الحريري

  ::نعمنعم
ف العل  واب وال يختل روف الج ن ح رف م د   ح اه الوع ون معن ذا، ويك ي ه اء ف م

ك              ]٢٩٥[والتصديق ًا آقول ا طلب ا قبله ان م ك          :  واإلعالم، فتكون عّدة إذا آ ال ل م في جواب من ق : نع
  .اضرب زيدًا، أو ال تضرب زيدًا، وغير ذلك من أنواع الطلب

م      ) نعم(وتكون تصديقًا إذا آان ما قبلها خبرًا، آقولك      د، أو ل ام زي ك ق ال ل في جواب من ق
  .م زيد، وهذا هو مدار المسألة التي خّطأ الحريري العامة بهايق

ك         ) نعم(وتكون إعالما إذا جاءت بعد استفهام، آقولك         ال ل هل ضربت    : في جواب من ق
  .]٢٩٦[زيدًا؟ وغير ذلك من االستفهام
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أتي  ل ت م(وقي د) نع ذآير]٢٩٧[للتوآي و ]٢٩٨[، أو للت ة، نح اءت صدر جمل ذه  :  إذا ج م ه نع
ا جواب             « :  ابن هشام هذا المعنى وقال     أطاللهم، وقد أنكر   ك حرف إعالم وأّنه ا في ذل والحّق أّنه

ى من            «:  آما قال أبو حيان    ]٢٩٩[»لسؤال مقّدر  هي فيه تصديق لما بعدها، وقدمت، قال والتقديم أول
  .]٣٠٠[»إثبات معنى لم يثبت لها

ة في الخ                     أ العام ري حين خط ا الحري ين    ان التفرقه في االستعمال هي التي تمسك به ط ب ل
ال          ه فق امهم العاآسة            «: الحرفين واستعمالها في غير ما وضعت ل ى أفه ة عل امهم الزاري ومن أوه

يس                    ام األخرى، ول ى، فيقيمون إحداهما مق معنى آالمهم، أنهم ال يفرِّقون بين معنى نعم ومعنى بل
ذي َبعْ    تفهام  آذلك، ألنَّ نعم تقع في جواب االستخبار المجرَّد من النفي فترّد الكالم ال . د حرف االس

ا       : ، ألّن تقديره  ] ]301َفَهْل َوَجْدُتم ما َوَعَد َربُُّكْم َحقًا َقاُلوا َنَعمْ       : آما قال تعالى   دنا ربن ا وع وجدنا م
  .حقًا

ّي، وردُّ الكالم                ) بلى(وأّما   ات المنف ا إثب ي، ومعناه فتستعمل في جواب االستخبار عن الّنف
ا األلف   : ، حتى قال بعضهممن الجحد إلى التحقيق فهي بمنزلة بل       إنَّ أصلها بل، وإنما زيدت عليه

ا سكوت عليه سن ال ي    . ليح م النف يس، رفعت حك ْم وأل ا وأل د أال وأم اءت بع ى ج ا مت ا أنَّه وحكمه
ن    ال اب ذا ق د، وله ي وصّدقت الجح م لحّققت النف ا نع ع مكانه و َوَق ات ول ى اإلثب الم إل ت الك وأحال

 لو أنهم قالوا نعم لكفروا، وهو صحيح   ]٣٠٢[َبَلى َقاُلوْا ِبَربُِّكْم َلْسَتَأ: عباس في تأويل قوله تعالى
الوا              م ق و أنه تفهام، فل ع االس ولهم       : ألّن حكم نعم أن ترف دير ق ان تق م لك ر       : نع ا، وهو آف سَت بربِّن . ل

الوا   أّنهم ق ي، فك ع النف ى رف ا عل دّل معناه ي ي ى الت انهم بل ى إيم ا دلَّ عل ا أل: وإّنم َت َربُّن ت أن ّن أن
  .]٣٠٣[»بمنزلة التاء التي في لست

م                       رار رجل ول ى إق اري عن جماعة شهدوا عل ن األنب ي بكر ب ة ألب ونقل الحريري رواي
ال            «: يفّرقوا بين معنى جوابه لهم وملخص الرواية       ك؟ فق شهد علي ه أال ن ال أحدهم للمشهود علي فق

ال                  اري، وق ن األنب و بكر ب ع أب ه، وامتن ه          : نعم، فشهدت الجماعة علي شهد علي ع أن ُي إّن الرجل من
  .]٣٠٤[»نعم، ألّن تقدير جوابه بموجب ما بّيناه أال تشهدوا علّي: بقوله

  :ومنه البيت الشعري) َنَعْم، َنِعْم(وذآر الحريري لغتين في لفظة 
    فيالك من داٍع دعانا َنِعْم َنَعْم  َدَعاِني عبُد اهللا َنْفِسي فداؤه

ا هي، لكن                  أن تك ) َنَعْم(وجعل ابن بري في      ة آم ّد الجمل ا، فتع ة التي قبله ون مقّدرة للجمل
تقع في جواب االستخبار المجّرد من النفي فترّد الكالم          ) نعم(هذا غير ما قاله النحاة الذين رأوا أّن         

  .الذي َبْعد حرف االستفهام
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تفهام مصّدقة للجملة التي قبلها، ومقّدر إعادُتها بعد نعم من غير           ) نعم(إعلم أنَّ   «: فقال . اس
اً  : (فإن قال) نعم زيد قائم(نعم، فتقديره : فقلت) أزيٌد قائم : (فإذا قال  يس قائم م : (؟ فقلت )أزيد ل ، )نع
ًة          . نعم ليس زيٌد قائماً   : فتقديره تفهام، موجب ر اس ا من غي فهي أبدًا تقّدر داخلة على الجملة التي قبله

  .]٣٠٥[»آانت أو منفيًة
د ا     ) بلى(وذآر أّن    ال       ال تقع إّال بع ة فق ة للجمل ًة           «: لنفي موجب د النفي موجب ع إّال بع فال تق

ائم   : (بلى، فتقديره : فقلت) أليس زيٌد قائماً  : (للجملة، فإذا قال   ر        ) بلى زيد ق ة غي ة موجب دَّر الجمل فتق
ال             إن ق ا، ف ة بحاله تفهام وتبقى الجمل سقط أداة النفي مع حرف االس ك ُت د ال   : (منفّية؛ ألّن يس زي أل

تفهام ال                 : ؟ فقلت )يملك ديناراً  سقط النفي األّول المصاحب أللف االس ارًا، فُت بلى، فتقديره يملك دين
نعم ليس زيٌد ال  : وُتْبقي النفي الثاني ال تغّيره، ولو أتيَت بنعم في هذا الموضوع لصار تقديره            . غير

  .]٣٠٦[»..يملك دينارًا
  .]٣٠٧[وعرض لهذه المسألة ابن منظور في مادتين لغويتين في تهذيبه

شعر           ) نعم(مقام  ) بلى(ونقل الخفاجي رأي من ُيجوِّز قيام        ٍت من ال ك ببي ى ذل مستشهدًا عل
د  : فإن قال«: ، عارضًا لرأي ابن مالك فقال)g(وحديث مروي عن الرسول الكريم محمد       أليس زي

تفهام                     سقط النفي األول المصاحب أللف االس ارًا في  ال  ال يملك دينارًا فقلت بلى فتقديره ال يملك دين
د ال                       يس زي م ل ديره نع غير ويبقى النفي الثاني ال يغيره، ولو أتيت بنعم في هذا الموضوع لصار تق

قال ابن عادل فيه نظر     . إلخ... يملك دينارًا فتوجب له ملك الدينار وبلى تنفيه، ولهذا قال ابن عباس           
إنما المانع من جهة    إن صّح عنه وذلك أّن هذا النفي صار مقررًا فكيف يكفرون بتصديق التقرير و             

ه                  تفهام علي اللغة وهو أّن النفي مطلقًا إذا قصد إيجابه أجيب ببلى وإن آان مقررًا بسبب دخول االس
  :وإنما آان آذلك تغليبًا لجانب اللفظ وال يجوز مراعاة جانب المعنى إّال في ضرورة شعر آقوله

  ي  وإيَّانا فذاك بنا تدان  أَلْيَس الليُل يجمُع أمَّ عْمِرو
  ]٣٠٨[»  ويعلوها النَّهاُر آما َعالِني  وترى الهالل آما اراُه، َنَعْم

شعري   . وهنا وقعت نعم جوابًا لنقض النفي المقرون باالستفهام وهو موضع بلى     والبيت ال
ك       ول األنصار للنبي               ]٣٠٩[ليس ضرورة في نظر ابن مال ه جاء في ق م      «) g(؛ ألّن مثل ال له د ق وق

ّدر في                 ألستم ترون ذلك قالوا نعم وإ      ه جواب لمق نما ساغ هذا ألمن اللبس وقد تؤّول بيت جحدر بأن
ان                         و حي ال أب دم وق ده فق ا بع ًا لم نفسه من أّن الليل يجمعه وأم عمرو وأجاز بعضهم أن يكون جواب
ا العرف                        ة وأّم ذلك في أصل اللغ األولى أن يكون جوابًا لقوله فذاك بنا تداني وقال الكرماني إنه آ

  .]٣١٠[» ومنه يعلم الجواب عّما حكاه عن ابن األنباريفال يفرق بينهما
ى (والبن هشام رأٌي في     ه حديث           ) بل ه، ومن ا وقعت علي ى خالف م ه عل ا جاءت في آونه

                                           
 .٧٠ق : حواٍش لطيفة وتحقيقات شريفة] 305[
 .٧٠ق :: نفسه] 306[
 ].نعم[ مادة ٣٦، ق ]بلى[، مادة ٤٠ - ٣٩تهذيب الخواص من درة الغواص ق : ينظر] 307[
 .ووردت بناتداِن ونسبه لجحدر، ٤٥٣: مغني اللبيب: ينظر، ٢٤٤ - ٢٤٣: شرح درة الغواص] 308[
 .٢٤٥:ينظر التسهيل]  309[
 .٢٤٤: شرح درة الغواص]310[



لم        (البخاري عندما قال النبي      ه وس ه وآل ع أهل         «ألصحابه   ) صلى اهللا علي وا رب أترضون أن تكون
تفهام المجرد حيث المحل            ، فهنا و  ]٣١١[»الجنة قالوا بلى لكنه قليل ال يقاس عليه        ى في االس قعت بل

  .لنعم
ن       ) بل(،  )بلى(وعدَّ بعض النحاة أنَّ األصل في        وجيء باأللف ليحسن السكوت عليها، واب

  .]٣١٢[فارس عّدها متكّونة من بل وصلت بها ألف لتكون دليًال على آالم
  :وجعل من هذين البيتين مما يحسن إيراده في هذا المكان فقال

    لهم عظة تجدي لدى سائر األمم  تية وعظوا وماوقائلة في ف
    وقد ظمئت في البر قلت نعم نعم  أهم نعم للماء يحمل ظهرها

ّدر           ا فتق ة التي قبله م مصّدقة للجمل ورجَّح اآللوسي آالم ابن بري الذي جّوز أن تكون نع
  .]٣١٣[ملةإعادتها بعد نعم من غير استفهام، وأّما بلى فال تقع إّال بعد النفي موجبة للج

ال               سألة فق ُه    «: وعرض لآلراء التي قيلت في بيت جحدر ذاآرًا رأيه في نهاية الم م أّن واعل
ا                      ه وأّم عمرو وهو آم ل يجمع سه من أّن اللي قد تؤول بيت جحدر على أن نعم جواب لمقّدر في نف

ى أن يكون جواب             ان األول و حي ال أب ه وق ّدم علي ده ق ا بع ًا لم ه  ترى وأجاز بعضهم آونُه جواب ًا لقول
ل                            ى القلي ًال عل ى العرف أو حم ًا عل ى جري ى بل ه بمعن م في فذاك بنا تداني، واألولى عندي آون نع

  .]٣١٤[»الذي أشار إليِه ابن مالك واهللا تعالى أعلم
ّراحه في                       ري وش َق الحري ذه الحروف وهل وفِّ وآن أن أعرض بعض آراء العلماء في ه

  :عم والتي ذآر منها الحريري أربعًا، وهي آاآلتيآرائهم؟ وأبدأ بذآر اللغات التي قيلت في ن
  .]٣١٥[َنَعْم وهي المشهورة: اللغة اُألولى

ة ْم: (والثاني ة) َنِع ة آنان ن  ]٣١٦[وهي لغ ن الخطاب واب رأ اب ا ق ريش، وبه ايخ ق ة أش ، ولغ
  .]٣١٨[ والكسائي واألعمش]٣١٧[مسعود

  .]٣١٩[لقياسبالكسر اتباعًا، وقد أجازها الفارسي با) ِنِعْم: (واللغة الثالثة
ًال             ) نحم(والرابعة   ن مسعود معل ا اب رأ به بإبدال العين حاًء، وحكاها النضر بن شميل، وق

ى حروف                     ا أقرب إل ين ألّنه ا في المخرج وهي أخف من الع ا تليه دال؛ ألّنه ابن يعيش سبب اإلب
ون             . ]٣٢٠[الفم تهم فيقول ين في لغ ى الع د غلبت الحاء عل ي سعد فق ة بن ذه لغ م في  َمحَّ : وقد تكون ه
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  .]٣٢٢[، وذآر ابن يعيش جواز وقوع نعم موقع بلى]٣٢١[معهم
ونعم ال تخرج عما وضعت له أي ال تأتي في جواب االستفهام المنفي وورد شاهدان على                

وقد ذآره الشّراح عندما جّوزوا مجيء نعم في جواب االستفهام المنفي وهو             . خروجها عن المفرد  
  .]٣٢٣[»فإّن ذلك أي إّن ذلك شكٌر لهم: نعم، قال: ؟ قالألستم تعرفون ذلك لهم«): g(قول الرسول 

سهيلي   ق ال ـ٥٨١ت(وعّل ه  ) ه ديث بقول ذا الح ى ه ـ  «: عل ة ب ذا صّحت الرواي م(هك ) نع
  .]٣٢٤[»)بلى(والوجه أن يكون الجواب بـ

ك الحنفي               ن مال ول جحدر ب والموضع الثاني الذي ذآره الشّراح وذآرته آتب النحو هو ق
  .]٣٢٥[السابق

  : قوله. ف في نسب البيت فرواه ابن قتيبة منسوبًا للمعلوطوقد اخُتِل
  .]٣٢٦[بلى وترى الهالل آما آراه

ى (وبهذه الرواية يكون استعمال      دًال من     ) بل م (ب ى المطرد من             )نع ا فال خروج عل ، وفيه
ان        . ]٣٢٧[لكن السهيلي أّآد صحة رواية البيت لجحدر       . استعمال العرب  ة األشعار آ اختالف رواي ف

  .بيٌر في تحديد الحكم النحويلها دوٌر آ
ـ              ة ب وب حرف من حرٍف آخر ألّن اإلجاب رى أن ين م (فالحريري في هذه المسألة ال ي ) نع

ى (تختلف عن اإلجابة بـ    ا أن                      )بل ه إّم سنة العرب علي ا جرت أل ًا لم ، وان استعمال أّي حرف خالف
  .يكون لغًة أو يكون لحنًا

ى اللغة التي سمت بمميزاتها وهذه الحروف  وأرى أنَّ الحريري في رأيه هذا آان يسمو إل       
  .إحدى مميزاتها فرأيه أقرب إلى الصحة

ى          ) نعم(وجمهور النحاة يرون أن      ي، وعل توجب، وال يقع قبلها االستفهام الداخل على النف
ان                ه آ ري؛ ألّن ه الحري رأي تبع ذا ال اس األول وه رآن مصدر القي زل الق ه ن هذا آانت ألسنتهم، وب

  .ن القوليعتمد الفصيح م
   .]٣٢٩[ً  من بلى)نعم( ما قاله سيبويه إذ رأى جواز نيابة ]٣٢٨[ورد ابن الطراوة

  .]٣٣٠[وقسم من النحاة أرادوا االنتصار لسيبويه أمثال السهيلي، والرضي االسترابادي
د تصديق النفي         ) نعم(ال يمتنع أن ُيَجاَب بـ    «: فقال السهيلي  تفهام من النفي ال تري بعد االس

ه               ولكن تحقيق ا   : إليجاب الذي في نفس المتكلم ألّن المتكلم إذا قال لمن رآه يشرب الخمر ُمْنكرًا علي
ك                   راده في ذل ... أليست الخمر حرامًا؟ لم يستفهمه في الحقيقة، وإّنما أراد تقريره أو توبيخه وفهم م
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ـ                د التحريم، جاز أن يجاب ب ه يعتق م (فلّما فهم مراده وأّن ده دون التف      ) نع صديقًا لمعتق ى لفظ     ت ات إل
  .]٣٣١[»النفي ألّنه ليس بناٍف في الحقيقة

ـ       م (ولكن مع اعترافه بأّن الجواب ب ر العرب        ) نع د وإّن أآث يس بجي تفهام المنفي ل في االس
رأي    ذا ال ابقًا وه ا س د ذآرتهم ه وق ب إلي ا ذه دان م اهدين يؤّي سوق ش ه ي ذا فإّن ر ه ى غي عل

  . يشابه رأي الخفاجي واآللوسي]٣٣٢[للسهيلي
روي أنَّ                ]٣٣٣[ال يجاب بها إال بعد النفي     ) بلى(و ك ف ا يخالف ذل ضًا م  ووقع في الحديث أي

  ).بلى: (أترضون أن تكونوا ُرْبَع أهل الجنة؟ قالوا: قال ألصحابه) g(رسول اهللا 
ه   ا رووا ل ه) g(آم ال    «: قول واء؟ ق ر س ي الب ك ف وا ل سّرك أْن يكون ال : أي ى، ق ال : بل ف

  .]٣٣٤[»إذن
ة               وهذان الحديثان قد روي    م (ا في غير آتاب من آتب األحاديث الصحيحة برواي دًال  ) نع ب

  فلماذا ال يكون األمر من سهو الرواة؟. وذلك على األصل) بلى(من 
ة                           ْرف، إذ الفت العام ْشَتَهر في ُع م ُي يس من اصل الوضع ول م ل الن إحالل بلى محل نع

لنفي، وما جاءت به األحاديث      استعمال بلى أصال في الجواب، ووحدة أحرفه في نعم لإلثبات وال ل           
ي                               ا جاء في همع الهوامع ومغن ى م ة عل ه اللغ ل التثبت ب رواة، أو هو قلي السابقة فمن تحريف ال

   ]٣٣٥[.اللبيب
ريم             ه الرسول الك ه  ) g(والمتأّمل لألحاديث يجد أّن المخالفة لم تكن فيما نطق ب ّوه ب . أو تف

ذين خاطبهم             ر     ) g( الرسول    وإّنما هي في آالم الرجل أو الرجال ال ة لغي فيجب أن تنسب المخالف
  .الحديث الشريف

راد                   دما ي ك عن بس في الجواب وذل ويصح أحالل نعم محل بلى على شرطه، وهو أمن ال
ه يحمل آالم جحدر                     ره، وعلي راد تقري ى الم اة للمعن النفي، مراع رون ب التقرير من االستفهام المق

ك ألمن               السابق، فنعم فيه جواب لما قدره هو في اعتقاد         ه وأم عمرو وجاز ذل ه، من ان الليل يجمع
    ]٣٣٦[.اللبس لعلمه ان آل احد يعلم ان الليل يجمعه وأم عمرو

ًا                  ا جاء موافق شائع واألعم، من آالم العرب، وم ا وافق ال إذن، فما عليه الحريري هو م
شريف وأشعار العرب الفصحاء               أراد  . الستعمال القرآن الكريم، والصحيح من الحديث النبوي ال ف

  .وأن آان غيرها فصيحة، اللغة األفصح
  

  أم ، أوأم ، أو
ين                      ق ب ى الوقت الحاضر، وهي عدم التفري ) أو(واهتّم الحريري بمسألة ما تزال قائمة إل
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ال)أم(و رى،   «: ، فق ة اُألخ داهما منزل ون إح تفهام فينزل ي االس ين أو و أم ف ون ب م ال يفّرق إّنه
ة      : ن أحد شيئين، فينزَّل قولهم    فيوهمون فيه، ألّن االستفهام بأو يكون ع       أزيد عندك أو عمرو؟ منزل

ك          : قولهم ل ل أأحدهما  : أأحد هذين الرجلين عندك؟ فهذا أوجب أن تجيب عنه بنعم أو بال، آما لو قي
زة لفظة أي،   ع الهم ادل أم م شيئين، فتع د ال ى أح ين عل ب التعي ع لطل أم ُوِض تفهام ب دك؟ واالس عن

ن           : مين، آما لو قيل   ولذلك وجب أن ُيجاب بأحد االس      و القاسم الفضل ب أيُّهما عندك؟ وقال شيخنا أب
أْم،          ب ب م يعقِّ أو، ث ه ب دأ آالم ي مب سان ف ستفهم اإلن تفهام أن ُي ب االس ان ترتي وي فك د النح محم

....«]٣٣٧[.  
  .]٣٣٨[وذآرها ابن منظور في مسألتين في تهذيبه دون اإلشارة إلى رأيه فيهما

ال            «: ل في بداية مسألته   ووّهم الخفاجي الحريري، إذ قا     ه ق ا أّن ورًا منه إّال أّن فيما ذآره أم
و أجيب              ه ل ي من أّن ا في المغن سديد لم يس ب نعم أو بال ول دك أم عمرو ب د عن يجب أن يجاب أزي

ن                   ) ومنها(بالتعيين صّح ألّنه جواب وزيادة       ه اب د منع أو وق سوية ب زة الت د هم أّنه جّوز العطف بع
ال  ن الق ه م ا في ى م شام عل ل ه ا( والقي ًى   ) ومنه و معن ب وه اني أو التقري ن مع َر م ه ذآ إن

  .]٣٣٩[»غريب
ا              ورًا منه ري أم ى الحري ري حول     : أّما اآللوسي فتضّمن رّده عل ه رأى أنَّ آالم الحري إّن

  .]٣٤٠[الجواب بنعم أو بال قد جاء في الكتب النحوية ما يخالفه آما ذآر ذلك ابن هشام
د همز          ن هشام         واّن الحريري جوَّز العطف بع ع عن اب ل اآللوسي المن أو ونق سوية ب ة الت

ي                        «: قائًال ا في المغن شيء لم يس ب نعم أو بال ل دك أو عمرو ب إنَّ دعوى وجوب أن يجاب أزيٌد عن
د                      أو وق سوية ب زة الت من أّنه لو ُأجيب بالتعيين صّح ألّنه جواب وزيادة ومنها جواز العطف بعد هم

ه من الكالم              ا في ه                    منعه ابن هشام على م د قول الى بع ه إن شاء ا هللا تع شير إلي ا سن ا م ا  (ومنه ومم
م       و وه ام وه ام وال أدري أأذن أم أق ين ال أدري أأذن أو أق ون ب م ال يفرق صل أنه ذا الف زج به يمت

ه                    ى ب ا أت اّآًا فيم ك آنت ش أم في ذل ة      ) والفرق أّنك إذا نطقت ب أو     (من األذان واإلقام وإذا نطقت ب
م          آنت محّققًا أّنُه أتى باأل     ة من ل ا، وعدم الفصل صار بمنزل ان بهم مرين إّال أّنه لسرعته في اإلتي

  .]٣٤١[»يأِت بهما وتكون أو هنا للتقريب وهذا معنًى غريب وفيه آالم في محله
ى      ى معن رف عل ا أْن نتع ان علين روحها آ درة وش ي ال وي ف د النح نا للنق د ان عرض وبع

عن الذهن، أو لزيادة التحّقق عن شأن من شؤون    االستفهام، واالستفهام هو طلب الفهم ألمٍر غاب        
  .الحياة، أو حكم قائم على النسبة آان السائل فيه شاّآًا، أو به ظنين

  .]٣٤٢[وله أدوات منها أسماء ومنها حروف والهمزة وهل هي أحد حروفها
ا  ور منه ة أم زة بجمل زت الهم د تمّي دار أم  : وق ي ال د ف ك أزي و قول ن نح صّور م ب الت طل
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ال يطلب بها آذلك، لعدم حاجة السائل فيه على تعيين أحد            ) هل(، و )أم(تضت التعادل بـ  عمرو؟ فاق 
  .]٣٤٣[األمرين

ه          )أم(والهمزة ال يجب أْن تعادل بعد        ران في قول د اجتمع األم ان، وق ، ويجوز فيها الوجه
 َخَلُقوْا َآاءُشَر ِلّلِه َجَعُلوْا َأْمهل يستوي األعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور: تعالى
  .]٣٤٤[َآَخْلِقِه

درة    ي ال ديث ف ا الح ي دار حوله سألة الت وجز الم الم الم ذا الك ن ه ا م ذي يهّمن شيء ال وال
  ).أو(و) أم(وشروحها والخاصة بعدم الفرق بين 

ا و    ) أم(و ب به زة يطل ا هم ّدم عليه صلة تتق ة، فالمت صلة، ومنقطع وعين مت ى ن ون عل تك
  .، والمتكّلم في هذه الحالة يطلب بسؤاله التعيين)أّي(ة بمعنى التعيين، وتكون الهمز) أم(بـ

ك  ك قول ده         : وذل ّدٍع أّن عن ت اآلن م شرًا؟ فأن ت أم ب دًا لقي رو؟ وأزي دك أم عم د عن أزي
  .]٣٤٥[أحدهما، إّال أنَّ علمك قد استوى فيهما

صلة؛  زة مت ا الهم ي معه سّمى أم الت ك  «وت دها، وذل ا بع ستغني عّم ا ال ي ا قبله ا ألّن م أّنه
ذلك                    وقعت بين شيئين أو أشياء ال يكتفي بأحدها، فإّن طلب التعيين ال يتحّقق إّال بأآثر من واحد وآ

  .]٣٤٦[»التسوية
  .]٣٤٧[المعادلة لمعادلتها الهمزة في التسوية أو االستفهام) أم(وسبب تسميتها 

ـ  ة ل تعمال العام د     ) أو(و) أم(وإّن اس دهم واح واب عن أ، ألّن الج د خط ى واح ذا بمعن وه
ـ  سؤال ب ول إّن ال دة تق دة، ألنَّ القاع الف القاع ت  ) أم(يخ إذا قل ين ف ه التعي صد ب دك أم (يق د عن أزي

آان المعنى أّيهما عندك؟ ويكون الجواب بتعيين أحد االسمين، ألنَّ السائل يعلم أنَّ أحدهما               ) عمرو
  عنده ولكن ال يعلم َمْن هو؟

ـ     ) أو(فتقدير  ) أزيد عندك أو عمرو   (أّما إذا قلت     سؤال ب اه   ) أو(بأحدهما فال ) أأحدهما (معن
  ).ال(أو ) نعم(والجواب له بـ

ال الرضي          اة، فق ين       «: وهذا الفرق قد وضَّحه النح رق ب م َأنَّ الف صلة  ) أم(و) أو(وأعل المت
ك          ى قول تفهام أّن معن روًا؟      (في االس دًا رأيت أو عم ه     ) أزي ت؟ وجواب م (أو  ) ال: (أأحدهما رأي ). نع

ول       .) أزيدًا رأيت أم عمروًا؟   (ومعنى قولك    ا تق داً : (أّيهما رأيت؟ وجوابه بالتعيين آم ول  ) زي : أو تق
، )أحدهما (بـ) أو(المتصلة في االستفهام، فقّدر     ) أم(و) أو(وحيث أشكل عليك األمر في      )... عمرًا(
راد ) الحسن أو الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟     : تقول) أّيهما(بـ) أم(و ن  أأحدهما أفضل م   : والم ن اب

ة؟         ن الحنفي دهما وأب ن أح ضل م ا أف ى أّيهم دهما؟ والمعن ن أح ضل م ة أف ن الحنفي ة، أم اب الحنفي
  .]٣٤٨[»والجواب أحدهما
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ين  «: ومثله جاء في شرح المفصل إذ قال    ك   ) أم(و) أو(والفصل ب دك أو   (في قول د عن أزي
ده، فأنت           ) أزيد عندك أم عمرو   (و) عمرو ه، وفي       أنك في األول ال تعلم آون أحدهما عن سأل عن  ت

التعيين     ه ب ه فأنت تطالب ه بعين ك ال تعلم ده، إّال أّن م أّن أحدهما عن اني تعل سؤال .. الث ّين أّن ال د تب فق
م  ) نعم(فأجبت بـ ) أزيد عندك أو عمرو   : (، فإذا قال  )أّيهما(معناه  ) أم(وبـ) أأحدهما(معناه  ) أو(بـ عل

ال    ) أم ()أو(أّن عنده أحدهما، وإذا أراد التعيين وضع مكان   سؤال وق ا ال دك   : واستأنف به د عن أزي
  .]٣٤٩[»)عمرو(أو ) زيد(أم عمرو؟ فيكون حينئذ الجواب 

م          : وتقول«: ومثله أيضًا رأي المبرد القائل فيه      ما أدري أزيدًا أو عمرًا ضربت أم خالدًا؟ ل
عنى ما أدري أحد    ترد أن َتْعِدل بين زيد وعمرو ولكنك جعلتهما جميعًا ِعْدًال لخالد في التقدير، والم             

  .]٣٥٠[»هذين ضربت أم خالدًا
ول  «: ما ورد في الكتاب) أم(و) أو(وجاء أيضًا في الفرق بين      د   (وتق ام أم قع ا أدري أق ) م

ول       : إذا أردت  ا وتق د       (ما أدري أّيهم ام أو قع ا أدري أق وده              ) م ه وقع ين قيام م يكن ب ه ل إذا أردت أّن
لك الحال قياٌم وال قعوٌد بعد قيامه أي لم أُعدَّ قيامه قيامًا،            ال أّدعي أّنه آان منه في ت      : ، آأّنه قال  ءشي

  .]٣٥١ [»تكلّمَت ولم تكّلم: وهو آقول الرجل. ولم يستبن لي قعوٌد بعد قيامه
ما (و) ما أدري أأذن أو أقام    : (ونّبه ابن جني من قبُل على مثل هذه المسألة فرأى أنَّ قولهم           

ـ              ) أو(فإذا قالها بـ  ) أدري أأذن أم أقام    ا ب ا، وإذا قاله دًا منهم ستكمل واح ) أم(آان معناه فعلهما، ولم ي
  .]٣٥٢[فإّنك ال تدري ماذا فعل

ه    ًى أفادت د زاد معن ابقًا، وق اه س ذي ذآرن رأي ال ذا ال ل ه و ) أو(وراى اآللوسي مث ا ه هن
 وأول َمْن قال به الحريري، وهذا المعنى يعارض القياس؛ ألّن القياس ال يجّوز العطف            ) التقريب(

ول المصدر   «وضابط همزة التسوية . بعد الهمزة التي للتسوية    أن تكون داخلة على جملة يصّح حل
اب                         يبويه في الكت د صّرح س سوية وق ه للت زة في ذآور فتكون الهم ال الم محلها وهذا متأٍت في المث

ا   بجواز اإلتيان بأو وبأم في نظير هذا المثال فقال ما أدري أزيد عندك أو عمرو وإن شئت قلت                     م
  .]٣٥٣[»أدري أزيد عندك أم عمرو

ي إحدى    تعماله ف ة فاس اليب اللغوي ًا باألس ان عارف دعًا إذ آ ًا مب ا لغوي ري هن د الحري ونج
ى   ) أم( لـ ]٣٥٤[مقاماته ة                     ) أو(بمعن اليب العربي ًا بأس ان عارف ْن آ ّددها إّال َم ة، ال يمكن أن يح ه دق في

سألة              ذه الم سألة ُأشبهت            مّطلعًا على خفاياها، واعتمد في عرضه له ذه الم ى، وه ق المعن من طري
  .]٣٥٥[بمسألة أخرى أوردها سيبويه

ه  ) أو(و) أم(أتجلُس أم تذهُب، ف: وإذا قال «: قائًال) أو مع ألف االستفهام   (فذآر سيبويه    في
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  .]٣٥٦[»حاًال سوى حال أم) أو(سواٌء، ألّنك ال تستطيع أن تفصل عالمة المضمر، فتجعل لـ 
ا   شبه بينهم ه ال أتي     أّن«: ووج ضمر، وال أْن ت ة الم صل عالم ستطيع أن تف اك ال ت ك هن

ه        سؤول عن ضًا، ألنَّ الم ا أي ود هاهن تطاعة موج دم االس أخيرًا، وع ديمًا أو ت ل تق ول يحتم : بمفع
م      رد بعل ًا، وال أن ينف ا مع ًا، وال أن يرتفع ا مع وز أن يقع ا، وال يج صوٍر فيهم ٍد مح وصفان لواح

زة مع       مسؤول عن ُمساِئل، فلهذ   : آونهما ذه   ) أو(ا فارقت أمثالها من الجمل، وهكذا حال الهم في ه
  .]٣٥٧[»المسألة خاصة

ي  ري ف ال الحري د ق ة(وق ة الثاني ه أم  «: ]٣٥٨[)المقام يٌّ قاِئُل ل ح ت؟ وه ذا البي ن ه لم
  .]٣٥٩[»ميت؟

ه   «: بقوله) أم(لـ) أو( مساواة ]٣٦٠[وعّلل أبو اليمن الكندي   ع في ع  ) أو(يجوز أن تق ) أم(موق
ين ينفصل                     النفراد ه  تفهامًا عن اسمين، أو فعل رًا أو اس ذه الجملة عن أمثالها من الجمل الواقعة خب

ا    دل وهم بيل الب ى س ٍد عل صة بوصفين لواح ا مخت ا، ألّنه ة بهم ف الكينون ضمير، وتختل ا ال بينهم
سائل والمسؤول     د ال سائل  . ضّدان ال بّد له من االّتصاف بأحدهما، وحقيقتها معلومة عن ك أنَّ ال  وذل

بنعم ـ التي هي بمعنى أحد ـ ألّنه ُيشارآه في ِعلم    : في هذه المسألة ال يطلب من المسؤول أن يجيبه
ى الُمحال    : ذلك، وال يمكن أن ُيجاب ؤّدي إل ده،       ]٣٦١[بال ـ ألّنها ُت يس عن ا ل ه بم ا يطلب إعالم  وإّنم

م : يٌت؟ ألّنه إن قال  أحيٌّ قائله أو م   : إذا قال السائل  ... لتحصل له فائدة السؤال، وهي التعيين      د  . نع فق
يئاً    ه ش ا يعلم ى م سائل عل ال. زاد ال اة     : وإن ق ي الحي ن نف ه ال يمك ستحيل، ألّن ى الم د اّدع ال، فق

  .]٣٦٢[»...والموت معًا
اب                     ي في ب ن جن ا اب سألة التي ذآره شابه الم سألة ت زم      (وهذه الم ا ال يل ، ]٣٦٣[)التطّوع بم

ة اإلبه   التعيين إلزال واب ب ضت الج ي اقت ولهم  والت ي ق ان ف ى البي سن أو «: ام، وللحرص عل الح
  .والجواب الحسنان أفضل. ]٣٦٤[»الحسين أفضل أم ابن الحنفية؟

  
  آمآم

ًا،                   تفهامية جمع م االس ز آ ان بتمي تحّدث الحريري عن مسألة أخطأت العاّمة بها وهي اآلتي
ولهم         سة عل             «: مقايسًة لها على آم الخبرية وهي ق ك مقاي دًا ل م عبي ال في       في االستخبار آ ا يق ى م
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ك، ألّن     : آم عبيٍد لك فيوهمون فيه، إذ الصواب أن يوحَّد المستخبر عنه بكم فيقال            : الخبر آم عبدًا ل
شبيهًا           ر ت دها في الخب ع بع ّر االسم الواق آم لّما وضعت للعدد المبهم ُأعطيت حكم نوعي العدد، فُج

شبيهًا بالع            تفهام ت ذه     بالعدد المجرور في اإلضافة، وُنصب في االس ز، فله ى التميي دد المنصوب عل
ال  ا يق ع، آم د والجم ة الواح م الخبري د آ ع بع از أْن يق ة ج ي : العّل زم ف د، ول ٍد وألف عب ة عبي ثالث

دها                           ع بع ع أن يق سعين وامتن سعة وت ى ت د أحد عشر إل االستفهامية أن يقع بعدها الواحد آما يقع بع
  .]٣٦٥[»يَّز بعَد المقادير ال يكون جمعًاالجمع، ألّن العدد بعدها منصوٌب على التمييز والُمَم

  .]٣٦٦[وعرض ابن منظور لما قاله الحريري
وَّزه        ري ج ه الحري ا منع رأى أنَّ م وفيين ف ن الك ا ورد ع ه بم ى منهج اجي عل ورّد الخف

  .]٣٦٧[»إّنه مؤول«الكوفيون، لكنه اعترف برأي البصريين الذي أوردوه وقالوا 
ر        ) آم(يرى أن   ونقل الخفاجي رأي صاحب التسهيل الذي        دد يفتق اسم لعدد مبهم، وهذا الع
ا            «: إلى ممّيز ال يحذف إّال بدليل، وممّيزها مفرد فقال         وفيين وم ًا للك ًا خالف ا جمع وال يكون ممّيزه

  .]٣٦٨[»أوهم ذلك محال والممّيز محذوف
ى رأي األخفش              صّح إّال عل ال ال ي ذا المث ا، ورأوا أّن ه ك غلمان م ل ذلك آ ثًال ل وضربوا م

  . زمخشري، ألّنهم جوَّزوا تقديم الحال على عامله المعنويوال
ك         «فقالوا  ) نفسًا استقّروا (أّما من منع المثال السابق فقّدروا له         تقّروا ل سًا اس م نف وتقديره آ

ه الظرف أو                   ستقر والعامل في غلمانًا فحذف الممّيز والجمع المنصوب حال من ضمير الظرف الم
  .]٣٦٩[»عامله المحذوف
ك من أنَّ          ) آم(آللوسي بعرض أنواع    واهتّم ا  م  «فأورد الخالف فيها بما نقله عن ابن مال آ

ًا     ًا خالف اسم لعدد مبهم فيفتقر إلى ممّيز ال يحذف إّال بدليل ثّم قّرر جواز جّره و قال وال يكون جمع
ك، واّن في               ]٣٧٠[»للكوفيين وما أوهم ذلك فحال والتمييز محذوف       ل ذل ديم الحال في مث ، وجّوز تق
ال            ًا فق ان العامل معنوي ًا              «: هذه المسألة نظر إذا آ ّد العامل معنوي دي الجواز وفي ع والظاهر عن

  .]٣٧١[»نظر فتأّمل
ين     )آم(وآن لنا أن نتعّرف على بعض اآلراء اُألخرى في           ة،  : ، وآم تكون على وجه خبري

تفهامية فتكون بمعن                ا االس ر، أّم ذان      واستفهامية، فالخبرية يكنى بها عن العدد الكثي ى أي عدد، وه
ان في ُأخرى، فوجه االشتراك         ار    : النوعان يشترآان في أمور ويفترق ام، واالفتق االسمية، واإلبه

  .إلى التمييز، والبناء، ولزوم التصدير
ا         م (الكالم مع     : أّما االفتراق فيكون في ُأمور ُأخرى، أهّمه ة محتمل للتصديق       )آ ، الخبري

ر ال         والتكذيب، والمتكلم بالخبرية ال يست     دل من الخب دعي جوابًا من مخاطبه ألّنه ُمْخِبر، االسم المب
                                           

 .٦٥ -٦٤ :درة العواص] 365[
 .٣٥ ق:تهذيب الخواص: ينظر] 366[
 .٤/١١٩: حاشية الصبان على شرح األشموني: ، ينظر٧٨ :شرح درة الغواص] 367[
 .٧٨: نفسه] 368[
 .٧٨:نفسه] 369[
 .٤٣٥: لغرةآشف الطرة عن ا] 370[
 .٤٣٥: نفسه] 371[



الخبرية يكون مفردًا أو مجموعًا، أّما تمييز االستفهامية فال يكون إال   ) آم(يفترق بالهمزة، وتمييز  
تفهامية        ا االس ّر، أّم ب الج ة واج ز الخبري ون، وتميي راه الكوفي ا ي الف م رأي يخ ذا ال ردًا، وه مف

  .]٣٧٢[فمنصوب
اً     : (ّضح الزمخشري المثال الذي ضرب في نحو قولهم       وو ك غلمان م ل ه      )آ ز في أّن الممّي ، ب

ك     سًا ل م نف دير آ ل والتق ى الفع ن معن ي الظرف م ا ف ال بم ى الح صوبة عل ان من ذوف والغلم مح
  .]٣٧٣[االستفهامية مفردًا) آم(وأّآد على أن يكون ممّيز . غلمانًا

شري فيُ     ا رآه الزمخ رى م ضًا ي يش أي ن يع ِرب واب م(ع ز   ) آ ر، والممّي ك الخب دأ ول مبت
تقّر             «: محذوف والتقدير آم نفسًا لك غلمانًا فقال       العامل في الحال الجار والمجرور النائب عن اس

ع            سيرًا امتن ه تف ك إن جعلت ة ألّن م يجز البت ك ل ًا ل ونحوه والصاحب المضمر فيه ولو قلت آم غلمان
ك (ه على العامل المعنوي وهو    لكونه جمعًا وإن جعلته حاًال امتنع لتقّدم       ًا     ) ل د قائم ة زي ان بمنزل وآ
  .]٣٧٤[»فيها لتقّدم الحال على العامل المعنوي

زان                          ذان ال يجي ل فه ن يعيش و من قب ونس رآه الزمخشري واب ل وي ذي رآه الخلي وهذا ال
إّن أردت« ضًا، ف ٌة بي ك مائ ِه ل ى وج ك، إال عل ًا ل ول عشرون ثياب ك ال تق ك، ألّن ًا ل م ِغلمان ذا آ  ه

ت ى قل ول   : المعن يح أن تق ه قب ك؛ ألّن ًا ل م ِغلمان ول آ بح أن تق ًا؟ ويق ك غلمان م ل ًا : آ ُد اهللا َقائم عب
  .]٣٧٥[»فيها

سيرافي  ح ال ـ٣٦٨ت (ووضَّ ل )  ه م(عم ي  ) آ ر ف صب ال غي ه الن ّددًا ل تفهامية مح االس
ك   : (الكلمة التي تأتي بعده وإذا قلت      ك إن نصبت غل         ) آم غلمانا ل م يجز، ألّن م      ل ز ل ى التميي ًا عل مان

ك                       ) آم(يجز، ألّن    م يجز، ألّن العامل ل ى الحال ل صبتها عل في االستفهام ال يمّيز إّال بواحد وإن ن
  .]٣٧٦[وهي مؤخرة، فإن قّدمت جاز

م (وقد يجوز مع المالصقة أن تجعل اسم       ... «: لكن الثمانيني جّوز هذا الترآيب إذ قال       ) آ
اً             بمنزلة عدد فيه نون آخمسين وستين،      ان أو جمع دًا آ ز واح ى التميي دها عل ا بع إن  ...  فتنصب م ف

ى          ) آم(فصلت بين آم وبين النكرة، فاالختيار أن تجعل          رة، عل ون، فتنصب النك ه ن بمنزلة عدد في
  .]٣٧٧[»وآم عندك غلمانًا. آم في الدار رجًال: تقول. التمييز

ة ال         قد ٱهتّم بها الحريري في     ) آم(وهذه مسألة ثانية نعّدها في باب        ه إذ رأى أّن العاّم  درت
ين     م (تفرق ب ول     ) آ ة فيق تفهامية والخبري ولهم            «: االس ين ق ون ب م ال يفّرق ك أّنه ك    : ومن ذل م ثوُب بك

مصبوغًا وبكم ثوُبك مصبوٌغ، وبينهما فرق يختلف المعنى فيه، وهو أنَّك إذا نصبت مصبوغًا آان               
ْوب وه                 ٌع عن ثمن الثَّ سؤال واق ى الحال وال ه          انتصاُبه عل َت مصبوغًا رفعت و مصبوغ، وإن رفع
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  . ]٣٧٨[»على أّنه خبر المبتدأ الذي هو ثوُبك وآان السؤال واقعًا عن ُأجرة الصَّبغ ال عن ثمن الثوب
  . ]٣٧٩[وتحّدث عن هذه المسألة ابن منظور معتمدًا على عرض آالم الحريري

ّرق ب                     ذي ف ّرد ال ا وأآتفى بعرض رأي المب ه فيه اجي برأي رآيبين،   ولم يصّرح الخف ين الت
  .ولهذا يمكن أْن يكوَن الخفاجي قد وافق الحريري في هذه المسألة

ال ن    «: فق ن ثم سؤال ع اني ال ي الث صبوغ وف وب الم ن الث ن ثم ي األول ع سؤال ف ألّن ال
ر                  الرفع خب الصبغ نفسه ألّنه في النصب حال من الثوب فكان صفة له معنى وفي الثاني مصبوغ ب

م ثوبك                         ثوبك وبكم متعّلق بالخبر    ول بك ه المقتضب تق رد في آتاب ال المب ه ق ادر من ذا هو المتب  وه
ي إذا              ك مبن م جذعا بيُت مصبوغ ألّن التقدير بكم فلسًا ثوبك مصبوغ أو بكم درهمًا آما تقول على آ
ول من                   ى ق ذا عل ه فه رًا عن ّي خب جعلت على آم ظرفًا لمبني ورفعت البيت باالبتداء وجعلت المبن

م جذعًا بيتك                        قال في الدار زيدٌ    ى آ ال عل رًا ق دار خب  قائٌم ومن قال في الدار زيٌد قائمًا فجعل في ال
م جذعًا                ى آ ذا المذهب عل ى ه ك عل ال ل و ق مبنيًا إذا نصبت مبنيًا جعل على آم ظرفًا للبيت ألّنه ل

  . ]٣٨٠[»بيتك الآتفى بالكالم آما أّنه لو قال في الدار زيد الآتفى به
ا رآه ا  ي م د اآللوس راب، ألنَّ     وأّي ي اإلع ن ف ا لح ي فيه سائل الت ن الم ّدها م ري فع لحري

را                   ك خب الترآيب في اُألولى عن أجرة الصبغ ترآيب خطأ والصواب فيه الرفع ليكون إعراب ثوُب
وأّما في   . فيفيد الترآيب االستفهام عن اُألجرة فكأّنه قيل بكم درهمًا ثوبك مصبوغ          «وبكم متعلقًا به    

رى             النصب فبكم خبر مقّدم    د من ي ه عن ر أو من  وثوبك مبتدأ ومصبوغًا حال من ضميره في الخب
وب المصبوغ من                             تفهام عن ثمن الث صفة، فيكون االس ى ال دأ وهو في معن جواز الحال من المبت

رآيبين    ين الت ّرق ب صبغ فف رة ال ن ُأج صبوغ ال ع و م ث ه رد  ]٣٨١[»...حي ى رأي المب ار إل ، وأش
  .السابق

ان وعن المصادر                فكم يسأل بها عن آلِّ مقدا      ان والمك ر فلذلك جاز أن يسأل بها عن الزم
  .]٣٨٢[وعن األسماء فعن أي شيء ُسئل بها عنه صارت من ذلك الجنس ويوضح أمَرها ممّيُزها

  

  ال النافية للجنس ال النافية للجنس 
م               ه رآه ة للجنس؛ ألّن ة بال النافي ذهب الحريري إلى تخطئة العاّمة في هذه المسألة الخاّص

وين           ال يفّرقون بين قوله   « الرفع مع التن دار ب ٌل في ال الم، وال رج م ال رجَل في الدار بفتحة على ال
ولهم          ين ق ضًا ب ون أي ك إذا                   : وآذلك ال يفّرق ا أنَّ رق بينهم دك، والف ٌل عن دار، وال رج َل في ال ال رج

ك             : قلت ال ل ك جواَب من ق : ال رجَل في الدار بالفتح، فقد عّممَت جنس الرجال بالنفي، وآان آالُم
تهل م دار؟ وإذا قل ي ال ٍل ف ه : ن رج النفي الخصوص وآأّن المراد ب الرفع، ف دار ب ي ال ٌل ف ال رج

ل           : جواب من قال  دار، ب ٌل في ال سألة ال رج ذه الم ال في ه ذا يجوز أن يق هل رجٌل في الدار؟ وله
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ال       ل      : رجالن، ألّن معنى الكالم تخصيُص نفي الواحد، وال يجوز أن يق الفتح ب دار ب َل في ال ال رج
  .]٣٨٣[»!جالن، لتناقَض الكالم فيه، ألّن أوََّل الكالم يقتضي عموم هذا النفي فكيف ُيَعقَّب باإلثباتر

يس صحيحًا ألنَّ في                     ري ل وآان ابن بري متساهًال في هذه المسألة إذ رأى أنَّ آالم الحري
سال                              ذه الم اس في ه ى القي د عل د أعتم وم وق ه العم دار يجوز في ُل في ال ة ال رج دما   قول العاّم ة عن

ك           «قاسها على قولهم     ه مل سألة توجب ل ذه الم م في ه له ملك الدنيا، ألّنه نفي اإليجاب فقد صار نع
  .]٣٨٤[»الدنيا وبلى تنفيه

  .]٣٨٥[أّما ابن منظور فأورد آالم الحريري دون أن يعطي رأيه بهذه المسألة
د     ا بع ًا سواء آانت لالستغراق أم     ) ال(وورد في قراءة بعض اآليات م ا   مرفوع ه آم عدم

  .] ]386الَّ َبْيٌع ِفيِه َوَال ُخلٌَّة َوَال َشَفَاَعٌة: في قوله تعالى
اجي   ون  «: وقال الخف صًا في                     ... ال يفرق ان ن تح آ ى الف ي عل ه إذا ُبن ضًا فإّن ذا أي ال وجه له

ّين االستغراق                 االستغراق آما قالوه واختلفوا في تعليله وإذا رفع احتمل االستغراق وعدمه وقد يتع
ه           قرئرينة قائمة عليه آما صرحوا به ولهذا        بق ه آقول  بهما معًا في بعض اآليات آما تقّرر في محّل

الى  فاعة((تع ة وال ش ه وال خل ع في ى )) ال بي صحيح عل يس ب صوص ل ي الخ راد نف ه الم فقول
  .]٣٨٧[»إطالقه

ش              عر، إذ وأّيد اآللوسي ما جاء به الخفاجي راّدًا على الحريري ومقّويًا رأيه بما ورد من ال
ه            «: قال وا في تعليل الوه وإن اختلف ا ق صًا في االستغراق آم ان الكالم ن إذا ُبني االسم على الفتح آ

  :وإذا رفع احتمل االستغراق وعدمه وقد يتعّين االستغراق لقرينة مقالية أو حالية ومنه قوله
  ]٣٨٨[      وال َوَزٌر مما قضى اهللا واقيًا  َتَعزَّ فال شيٌء على األرض باقيًا

  .]٣٨٩[»...ولذا ُقرئ بهما في بعض اآليات
رآيبين                  ين ت ه ب ضًا في تفريق وبالرجوع إلى ما رآه الحريري نجده في هذه المسألة دقيقًا أي

  . مّرة أخرى) إْن(تكون فيهما عاملة عمل ليس مّرة، وعاملة عمل ) ال(يخّصان 
ا ترفع            ) ليس(فإذا آانت عاملة عمل      ًا صحيحًا آم دها رفع ا بع يس (ه  رفعت م ونصبت  ) ل

ين االسم، هو         . غيرها ا وب ا مع الفصل بينه إّال أّن حكمها في العمل في النكرة خاصة وترك عمله
ل    ي العم يس ف ة ل ن رتب ضًا ع صها أي م األول، تنق سيبويه. الحك ًا ل شري]٣٩٠[وفاق ، ]٣٩١[، والزمخ

  .]٣٩٢[وخالفًا البن الشجري
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  .]٣٩٣[ورة والشذوذعمل ليس يكون على الضر) ال(لكن الرضي رأى أّن اعمال 
ا        ]٣٩٥[، والجامي ]٣٩٤[أّما ابن هشام   أخرين، فبين اة المت ل         :  من النح يس قلي ا عمل ل أنَّ عمله

  .]٣٩٦[ليس آذلك) ال(شاذ وذلك ألّن ليس لنفي الحال و
  .]٣٩٧[وقيل إّنها تعمل عند الحجازيين وُتهمل عند التميميين

ذي التنوين ال ّرق ب ه ف الفرق؛ ألّن ًا ب ري عارف ان الحري د آ م ولق ه الس ين ) ال( لحق ًا ب مفّرق
ي           . النافية للواحد ) ال(النافية للجنس و  ) ال(معنى   ة للجنس اسمها مبن ة النافي . واسمها معرب والثاني

  .]٣٩٨[وهذا ما رآه الدآتور طارق عبد عون
د عشر   (تترّآب هي وٱسمها آترآيب      ) ال النافية للجنس  (ورأى النحاة بأنَّ     ا،  ) أَح وأخواته

  .تولهذا السبب ُبني
ة إعراب؟ ألّن              اء أم حرآ ة بن ذي   ) ال(واختلف النحاة في الحرآة هل هي حرآ واالسم ال

  .]٣٩٩[بعدها تترّآب آاألعداد المرّآبة آما ذآرنا
ع   م م ة إعراب، واالس ا فتح ي تلحقه ة الت سيرافي الفتح اج وال ّد الزج ع ) ال(وع مرآب م

  .]٤٠٠[إعرابه، ال ينفصل عنه وحذف التنوين منه للتخفيف
ك       ) ال( فذهبا إلى أنَّ     ]٤٠١[األخفش والمبّرد أّما   د ذل ي بع م ُبن ذا  ، ]٤٠٢[قد نصبت االسم ث وبه

  .فقد منعوا عمل ال عمل ليس
ًا هي                     ا العربي دائم سألة أراده ورأى الدآتور طارق عبد عون تخريج هذا الخالف إلى م

ل( ة والثق ه    ) الخف فَّ ل ك أخ ون ذل ف ليك ع الخفي ل م اع الثقي اب اجتم ن ب ين والمالزم. م ) ال(ة ب
  .]٤٠٣[واسمها أدى إلى تأثير واضح لصوت المّد في حرآة اسمها

ة فاحتمل       ) ال(ورأى الرضي أّن المبتدأ إذا ٱرتفع بها فتكون          لالستغراق، وإذا وجدت قرين
ال رجل في الدار بل رجالن، أّما إذا ٱنتصب اسمها فهي نص            : أْن تكون لالستغراق ولغيره فيجوز    

  .]٤٠٤[في الجنسألّنها لن. باالستغراق
اجي واآللوسي، فجعال               ده الخف ا      ) ال(وهذا الرأي الذي ذآره الرضي أّي يس وقاس ة ل بمنزل

ه     ) ال(ذلك على القراءة السابقة لقوله تعالى فجوزوا حذف الخبر منه وجعل   ّدروا ل يس وق ة ل بمنزل
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ا مرفوعة باالبت         . تكّررت) ال(خبرًا هو فيه، ألن      ر     ويجوز أّنهم خرجوها على َأنَّه داء وحذف الخب
  .منها وهذا الرأي هو رأي المبرد، ولكّن الرأي األول أجود ألّنهم آّرروا ال

م                  ه ل واعتمد اآللوسي على السماع، فضال عن القياس وُعدَّ هذا البيت الذي ذآره شاذًا، ألّن
  .]٤٠٥[ملفوظًا به) ال(يحفظ النصب في خبر 

 الخبر، فكما ذآرنا أّن سيبويه يرى أنَّ        النافية للجنس اختلف النحويون في عملها في      ) ال(و
داء،                    ) ال( ه هو في موضع ابت واسمها آالشيء الواحد لترآيبها فيكونان آاسم واحد، وما عملت في

داء ع باالبت الخبر يرتف ك ف ى ذل م تعمل . وعل ذلك ل ه) ال(ل م تعمل «، ]٤٠٦[في ذه ) ال(ول ي ه ده ف عن
  .]٤٠٧[»الصورة إال في االسم

عاملة في  ) ال(فتكون  ) ال(إلى أن الخبر مرفوع بـ    « حيث ذهب    وخالف ذلك رأى األخفش   
  .]٤٠٨[»الجزأين آما عملت فيهما مع المضاف والمشّبه به

رد  ازني والمب ك ذهب الم ى ذل ذين   ]٤٠٩[وإل اء ال د العلم وًال عن ي رأي األخفش قب د لق ،وق
ـ          (جاءوا بعده، وهو أنَّ      شبهها ب د عملت ل ا، ل   ) إّن(ال النافية للجنس، ق ذلك يجب أن تكون      وأخواته

  .]٤١٠[مثلها في العمل
  .]٤١١[ورأى السيوطي ان ال عملها قليل جدًا بل لم يرد منه صريحًا اال البيت السابق
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  التحذيرالتحذير
ة   ى معرف ان األول ذا الموضوع ف سألة تخص ه ديث عن م ى الح دخول إل ل ال قب

  .معنى التحذير
و ذير ه روه: فالتح راز من مك زام المخاطب االحت ا جرى مجراهإل ذير ، ]٤١٢[ أو م وللتح

  :ألفاظ منها
ا( ذير، و  ) أي ع والتح ن المن ة ع ي آناي د(وه د(، أو )بع شيء و ) باع ن ال د ع اك(للبعي ) إي

  .]٤١٣[وتكون نائبة عن فعل التبعيد والمنع ويقدر لها فعٌل معناه احذر
و ذآرت الفعل آانت                       ) أيا(و ك ل ا فعل التحذير، ألّن ذآر معه ا (إذا ُذآرت ال ي  ضمير   )أي

ـ  ذير ب ذير، وألّن التح ه عن التح ي ب ر مكنِّ ا(نصب غي ق،  ) أي د المطل صيغة التبعي امٌّ ب ٌع ع و من ه
ل   ل، فالفع ك الفع ى ذل د بمعن ل مقّي ذير بالفع ذر(والتح ذير، و) اح د بالتح اك(مقّي النهي ) أنه د ب مقي

  .]٤١٤[وهكذا
راء    : (والواو قد تدخل على المحذر منه نحو      اك والم ار، إّي دك والن ٌف    )ي واو ُمختَل ذه ال  وه

واو         د ال ا بع رى أنَّ م سٌم ي ديرها، فق ي تق وا ف د اختلف ة، وق ا عاطف ا إّنه ل فيه ا قي هر م ا، وأش فيه
  .إّياك باعد عن الشر: منصوب بفعٍل محذوف آخر، والتقدير له

ك   ) مع(والقسم اآلخر من النحاة رأى أن تكون الواو بمعنى           وال يعطف في     «: قال ابن مال
  .]٤١٥[»ّال بالواو وآون ما يليها مفعوًال معه جائزهذا الباب إ

ائالً   ) هـ٦٨٦ت  (وجّوز الرضي    ك ق واو التي في المحذر               «: ذل دعى أن ال ع أن ي وال يمتن
  .]٤١٧[نفسك من األسد، واحذر األسد، وبعِّد األسد من نفسك) َبعِّد(، فمعنى إياك ]٤١٦[»بمعنى مع

ر       ) إياك(والفعل بعد    ان بغي إذا آ اك (يضمر وجوبًا، ف فال يجب إضمار الناصب ، إّال     ) إي
رارًا               : الضيغَم الضيغمَ : مع العطف، أو التكرار نحو     م يكن عطف وال تك إن ل ضيغم، ف أي احذر ال

  .]٤١٨[األسد، أي احذر األسد: جاز إضمار الناصب وإظهاره، نحو
ول                    ذا الموضوع، ورأى َأنَّ ق درة به وخّص الحريري مسألة من المسائل الموجودة في ال

اك الحسد       (عاّمة في التحذير      ال اك األسد إي ى األسد        «خطأ، ووجه الكالم هو         ) إي واو عل إدخال ال
ي    ال النب ا ق سد، آم ك      ): (g(والح د عن د، ويبعِّ ك البعي ّرب علي ه يق ّذاب، فإّن صاحبة الك اك وم إّي

  ).القريب
  :وآما قال الشاعر

  ]٤١٩[»...المصاُدر    موارُده ضاقت عليك   فإيَّاًك واألمَر الذي إن َتَوسََّعْت
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ه أنَّ لفظة            ة في وجوب ًا، والعلَّ ذا الترآيب واجب ل ه واو في مث ات ال ري إثب ّد الحري د ع لق
ا تضَّمن                       ) إياك( ذا الفعل لم ار ه د استغني عن إظه منصوبة بإضمار فعل تقديره اتق أو باعد، وق

  .]٤٢٠[ديتعّدى إلى مفعول واح) اتق أو باعد(هذا الكالم معنى التحذير، وعّد الفعل 
واو (اتَّق الشَّرَّ واألسد، آان إدخال حرف العطف          : وفي قولهم  تثنى عن        ) ال د اس ًا وق واجب

  .باعد نفسك من األسد: إّياك من األسد، ومعناه: ذلك بأْن يكون المفعول الثاني حرف جرٍّ، نحو
ي      ع ب ا الجم واو معناه د، َألنَّ ال ى األس واو عل ال ال ه إلدخ ي ترجيح ري ف د الحري ن وانُتِق

  الشيئين، وأنت أمرته أن يباعد نفسه ولم تأمره أن يباعد األسد؟
ه  ذا بقول ري عن ه د أجاب الحري ده  «: وق ة تبعي ان بمنزل د آ ن األس سه م د نف ه إذا باع إّن

  .]٤٢١[»األسد
اك (وجّوز الحريري إلغاء الواو عند تكرير لفظة         ار الفعل مع         ) إي تغناء عن إظه مع االس

  : ريق، مقيساًً على بيت من الشعر مجهول القائل قال فيهتكرير االسم مثل الطريق الط
  ]٤٢٢[     إلى الّشرِّ دعَّاٌء وللشرِّ جالُب  فإّياك إّياك الِمراَء فإّنَه

وِّن من أن مع الفعل التي                     وتحّدث الحريري عن الترآيب الثاني ألسلوب التحذير والمتك
ه         :تكون بمنزلة المصدر الذي تلحق به الواو، وُشبِّه بقولك         واو في اء ال  إّياك ومقاربة األسد، ألّن إلغ

ابه                           اني ش ذا الترآيب الث ين سبب التحذير، وه ل وتبي على أن تكون أن وما بعدها من الفعل للتعلي
  :ُأحّذرك ألجل أْن تقُرب األسد وعليه قول الشاعر: قولك

  ]٤٢٣[      وإّياك في غيرهم أن َتُبوَحا  ُفبْح بالّسرائر في أهِلها
ديثًا آخر عن            ويضيف الحر  سألة ح ة  (يري إلى هذه الم د      ) ال النافي دعاء، ويعتم ة بال الُمعَقب

ول  صحابة فيق سموعًا عن ال ًا وم ان مروي ا آ ى م ا عل صديق «: فيه ر ال ا بك رأى ) 2(روي أنَّ أب
ال   : أتبيع هذا الثوب؟ فقال: رجًال بيده ثوب فقال له     اك اهللا، فق و تتعّلمون    : ال عاف تم ل د ُعلِّم ّال  : لق ه

  .]٤٢٤[»ال وعافاك اهللا: قلت
ال              «ورأى أنَّ المستحسن في مثل هذا        ر، فق أله عن أم د س : قول يحيى بن أآثم للمأمون وق

  .]٤٢٥[»ال وأّيد اهللا أميرالمؤمنين
امن من  ي الث ا العرب ف ي تلحقه ة، الت ديثًا آخر عن واو الثماني سألة ح ذه الم ضّمنت ه وت

ري ق        ذآر الحري ة ف دد وهي من خصائص العربي الى  الع ه تع اِئُبونَ : ول ُدونَ  التَّ ُدونَ  اْلَعاِب  اْلَحاِم
: وقوله جّل اسمه ، ]٤٢٦[اْلُمنَكِر َعِن ِباْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن اآلِمُروَن السَّاِجدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِآُعوَن

َوَثاِمُنُهْم َسْبَعٌة َوَيُقوُلوَن َرْجًما ِباْلَغْيِب ُبُهْمَآْل َساِدُسُهْم َخْمَسٌة َوَيُقوُلوَن َآْلُبُهْم َثالَثٌة رَّاِبُعُهْم َسَيُقوُلوَن 
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  .]٤٢٧[َآْلُبُهْم
ّنم سبعة                             واب جه ّين أّن أب دد، فب امن من الع واو في الث ذه ال ومثل هذه الواو وقد ُألحقت ه

  .]٤٢٨[َأْبَواُبَها َجاُؤوَها ُفِتَحْت ِإَذا َحتَّى: فلهذا ُذِآرت بغير واو، قال تعالى
الى    أما لما  ال تع ة، ق ا ثماني ى : ُذآرت أبواب الجنة َألحق بها الواو لكونه ا  ِإَذا َحتَّ  َجاُؤوَه

  .]٤٢٩[َأْبَواُبَها َوُفِتَحْت
ال     : وخلط الحريري في هذه المسألة في ظهور الواو في قولنا          دك؟ فق : سبحانك اللهّم وبحم

رد عن        : لومّما ينتظم أيضًا في إقحام الواو ما حكاه أبو إسحاق الزّجاج، قا           « اس المب سألت أبا العب
ا       ال     : العّلة في ظهور الواو في قولن دك؟ فق م وبحم ازنّي       : سبحانك الله ان الم ا عثم د سألت أب ي ق إن

  .]٤٣٠[»المعنى سبحانك اللهّم وبحمدك سبَّْحُتك: عما سألتني عنه، فقال
ه دون              ري وترآ سبة  ثم يأتي ابن بري أحد شّراح الدرة وينسب البيت الذي اعتمده الحري  ن

  .ومن قبله سيبويه أنه للفضل بن عبدالرحمن القرشي عندما يقوله البنه القاسم بن الفضل
ائالً   .]٤٣١[ثم ينقد ما جاء به الحريري عندما استحسن رأي يحيى بن اآتم   ه ق رد علي ول يحيى   «: لي ق

ه   ) 2(هو قول أبي بكر الّصديق       سوء         : فما معنى قول ا آالم الصاحب ف ذا، وأّم ة والمستحسن في ه
  .]٤٣٢[»تسّد ال منقبة ُتْشهر

ا واو                          رى أّنه ة، في ري واو الثماني د الحري واو التي سّميت عن ثم يبّين ابن بري رأيه في ال
ّبهها                    تنباطاًً، وش ه وال اس الحال، ألّن ما ذآره الحريري منقول، وغير ظاهر الوجه، ألّنه ال عدد في

ك       ل قول الن     : (بالواو التي في مث ه  أي في حال    ) خرجت، ودخل ف ال .  دخول واو هي      «: فق ذه ال وه
ك     واو قول الن     : (الحالية آ ه       )خرجت، ودخل ف راد . ، أي في حال دخول ا، وهي      : والم م جاؤوه أّنه

وا                        إنهم وقف ار، ف ا دور الن رامتهم، وأم ك لك م، وذل تح له مفتحة األبواب فدخلوها ولم ينتظروا أن تف
  .]٤٣٣[»توا بمشاهدة عذابهاعلى النار عندما جاؤوها حتى فتحت أبوابها إهانة لهم وليبغ

وعّلق على آالم الحريري الذي سّوغ فيه مجيء بعض األشياء مخالفة للقياس مخرِّجًا لها               
تمّكن،                «: على أّنها ضرورة فقال    ر، ألّن الحروف التي ال ت ليس هذا من ضرورات الشعر آما ذآ

ة                 مًا للحرف أو الكلم ة، وجعلت اس ك    والحروف متى أخبر عنها على طريق الحكاي :  ُأعربت آقول
ت  صرفه، فقل م ت ة ل ماًًً للكلم ه اس نٍّ، وإن جعلت ُت حرف تم د، : لي ذلك عن ماء وآ ِصُب األس ُت تن لي

ي                       ول أب ك ق ى ذل دها، وعل ا بع ُد تخفض م َده، وعن ا بع ُض م ُد تخِف تجري هذا المجرى، آقولك عن
  :الطّيب

  ]٤٣٤[ ِعْنُد   أياٍد لها ِعندي َيضيُق بها  ويمنُعني ممَّْن سوى ابن ُمحمٍَّد
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اّدة                          ى في م ه، األول ويتين في تهذيب ادتين لغ سألة في م ذه الم واهتّم ابن منظور لعرض ه
  :، فذآر آالم الحريري فيها معتمدًا على ما أورده من شواهد شعرية، فقال)أيا(

  ]٤٣٥[      وإّياك في غيرهم أن تبوحا  فُبْح بالسراير في أهِلها
ادة      دما تح   ) وا(والمادة الثانية م ّم رأى        عن ري، ث ه الحري ا قال رّدد م ة ف ّدث عن واو الثماني

  .]٤٣٦[قوًال في آتب الّلغة يجوِّز استعمالها، دون أن يذآر أسماء تلك الكتب
  :ويتضّمن رّد ابن الحنبلي على الحريري في هذه المسألة عّدة أوجه فيعّددها بقوله

ِلم امتنا       : األول« ئن س واو       أّننا ال ُنسِلم امتناع إّياك األسد ول دير ال دير من أو تق ى تق ه عل ُع
دير ناصب لكال الجزأين                ]٤٣٧[)هـ٦٤٦ت(آما هو مذهب ابن الحاجب       ى تق ه عل سلم امتناُع ، فال ي

ِه                       : فقد قال ابن الحاجب    ا وجب حذُف فعل ه مم ائًال بأّن َد ق دير ُأحذُِّرك األس ى تق يقال إّياك األسد عل
  .روامتناع الشيء على تقدير ال ينافي صّحَته على آخ

  .أّن دعواه إلغاء الواو وحذفها في البيت غير متعّينة لما أّنه يزاِحُمها احتماالن: الثاني
ستعمٌل بالتحذير          : ... أحد هما    اك م ر            ... عن سيبويه من أنَّ إّي َر غي الٍم آخ ّم شرع في آ ث
  .منه مفرٌدوهو مما جاز حذف عاملِه ألّنه محّذٌر : المراُء أي احذر المراء، قال: متعّلٍق به فقال

ستدلُّ     ... أن يكون المراء بدًال من إّياك،     : وثانيهما ُل استدالُل من ي وبهذين االحتمالين يبُط
واو                      بالبيت المذآور على جواز إّياك األسد بحذف من أو الواو، ألنَّه إذا آان بدًال لم تكن من وال ال

ه             لم يصدر هذا البيُت من    ... مقّدرة، آما لو آان منقطعًا عما قبله       شهَد ب ه است َت أّن  فصيح إال أن يثُب
د م يثبت بع و آخر ول صيحٍة، وه ر ف ٍة غي ى لغ رحمن . عل د ال ن عب ه للفضل ب ري أّن ن ب ر اب وذآ
  .]٤٣٨[»...القرشي بقوله البنه القاسم بن الفضل وأنشد قبله

ه                اك اهللا   (أخذ ابن الحنبلي يعّلق على ما جاء به الحريري بشأن الواو في قول أّن  ) ال وعاف ب
ول   ن ق ة م ارون الخليف اب ه ة عن ب د الغياثي ن شرح الفوائ َل م د ُنِق لوب ق ذا األس د اهللا : (ه ال وأّي

  .]٤٣٩[)أميَرالمؤمنين
رِ   وأخذ ابن الحنبلي يوّضح معنى الواو في قوله تعالى           ا    ]]440َوالنَّاُهوَن َعِن الُمْنَك  فيراه
ة الثاني                  واو في اآلي ا ال ن هشام، ومثله ة             عاطفة آما ذآر ذلك اب ى جمل ة عل د عطفت جمل ا ق ة لكّنه

ا  دير فيه بعة(والتق م س ة)ه ون حالي شام. ]٤٤١[، أو تك ن ه ول اب ى ق ار إل ه «: فأش ي قول واَو ف إنَّ ال
الى  رِ  تع ِن الُمْنَك اُهوَن َع ذا الوصف          َوالنَّ ي ه ف ف اهر أنَّ العط م الظ ة ث ي العاطف ا ه إنم

اٍه عن الم المعروف ن ر ب ان ألّن اآلم ا آ اهي عن بخصوصه إّنم روف، والن رك المع و ت ر، وه نك
ه                    ه ال يكتفي في المنكر آمر بالمعروف وهو ترك المنكر فُأشيَر إلى االعتداِد بكل من الوصفين، وأّن

ٌي                : وقيل. بما يحصل في ضمن اآلخر     ٌر ونه ا أم إّنما آان من جهة أّن األمَر والنهي من حيث أنهم
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م               متقابالن بخالف بقية الصفات، ولكن فيه ما فيه        ه ل ابالن مع أّن ضًا متق سجوَد أي ، ألنَّ الرآوع وال
، الواو في   )بها وآذا (على اآلمرون   ) الناهون(بالواو عطف   ) الراآعون(على  ) الساجدون(يعطف  

  .]٤٤٢[»إذا التقرير هم سبعٌة أو حاليٌة اآلية الثانية عاطفة عطفت جملة على جملة
د لصوق   «أّنها في هذه اآلية     : ورأى الزمخشري  ى         لتأآي ة عل صفة بالموصوف، والدالل  ال

رة،             . ]٤٤٣[»أنَّ اتصافه بها أمٌر ثابت     ورّد على هذا الكالم ابن هشام فرأى إن آان صاحب الحال نك
  .]٤٤٤[ألّن امتناع الوصفية بواسطة الواو ُمسِّوٌغ لمجيء الحال من النكرة

لِّ هذا العرض نجد     وأنَّ الواو في اآلية الثالثة إما مقحمة، وإما عاطفة، وإما حالية، ومن آ            
ا هو             «: أنَّ ابن الحنبلي ال يرى وجودًا لواو الثمانية، فيقول         ٌة آم ا مقحم إن الواَو في اآلية الثالثة إم

ا هو مذهب            ة آم مذهب قوٍم فيكون ُفتِّحت هو جواُب الشرط آُفتِّحت في اآلية اُألخرى، وإّما عاطف
ا            وا. ]٤٤٥[آخرين، وإما حاليٌة وهذا مذهب المبرد وآخرين       د ُفتِّحت أبوابه ا وق ى إذا جاؤه ى حت لمعن

آبٍ      آما قال سبحانه     ْسَن َم يَن َلُح وابُ         وِإنَّ للُمتَّق ُم األب ًة لَُّه ْدٍن مَُّفّتَح اِت َع ه    . ]٤٤٦[َجنَّ فصرح في
تح                        ى ُتف وا حت م عن أن يقف بمفتحٍة حاًال من جناِت عدٍن، قيل وإّنما ُفّتحت لهم قبل مجيئهم إآرامًا له

  ... ]٤٤٧[لهم
واب : وأّما الدليل بعدم فتحها فقوله تعالى ه صاحب      َجنَّاِت َعْدٍن مَُّفّتَحًة لَُّهُم األب ا نقل آم

الوا المنى أو      : الجنى الداني، وعلى وجهي العطف والحالية، فجواب الشرط مقدَّر بعد خالدين           أي ن
ه     أي دخلوها، أو ملفوٌظ هو قال لهم، على أنَّ ال         : نحو ذلك، أو بعد أبوابها     ه مقحم ، ]٤٤٨[واو التي قبل
ا ذآر عدد             «: على أنَّ ابن هشام يقول  يس فيه ا، إذ ل ة منه م تكن اآلي ة ل ة حقيق واو الثماني ان ل لو آ

  .]٤٤٩[»البتة، وإّنما فيها ذآر األبواب وهو جمع ال يدلُّ على عدد خاصٍّ
ال        ه فق ون في  ويقول «: ولقد خّطأ الخفاجي الحريري في هذه المسألة وعّدها من جملة هنات

ة                              ذا من جمل ى األسد والحسد، ه واو عل اك الحسد ووجه الكالم إدخال ال اك األسد وإي التحذير إي
اك إال والمحذوف منصوب بإضمار   د إي اطف بع سهيل ال يحذف الع ي الت ك ف ن مال ال اب ه ق هنات
شر وال يجوز أن يكون                   ناصب آخر أو مجرور بمن، وفي شرحه للمرادي مثال المنصوب إياك ال

ك                      الشر   ذا مذهب الجمهور ومن ذل شر وه منصوبًا بما انتصب به إياك بل بفعل آخر تقديره دع ال
  :قوله

  ]٢[    إلى الشَّرِّ َدعَّاء وِللشَّرِّ جاِلُب  فإيَّاَك إيَّاَك المراء فإنَُّه

ق        ديره ات ن عصفور     . فأضمر بعد إّياك ناصبًا تق ال اب زم إضمار           : ق م يل واو ل إْن حذفت ال
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  .]٤٥٠[»... فإّياك إّياك المراء البيتالفعل نحو قوله
شّر              ) هـ٦١٦ت  (واختار أبو البقاء     سك ال ولين نحو جّنب نف ى مفع ّدى إل ًال يتع أن ُيقَّدر فع

  .فيكون إياك في موضع نفسك
ا جاز في أنْ   « : وفي آتاب سيبويه لو قلت  م  . إياَك األسد تريد من األسد لم يجز آم اال انه
شعر     زعموا ان ابن ابي اسحاق اجاز        ل      ]٤٥١[»هذا البيت في ال ال الخلي اك       « وق ال إّي ًال ق و أّن رج ل

  .]٤٥٢[»نفسك لم أعنفه
ى                        ة عل ة العربي ره من أئم ل وغي ري أجازه الخلي فهذه المقولة تدّل على أنَّ ما منعه الحري

  .تقدير عامل آخر أو فعل يتعّدى لمفعولين
اس        ًا عل   . ]٤٥٣[وأخذ الخفاجي يعّدد الوجوه التي ذآرها الن ري حول         معّلق ره الحري ا ذآ ى م

اك اهللا   (الواو في قوله     ال                     )ال وعاف ده فق ا يؤّي اني في الفصل والوصل م رأى أنَّ في آتب المع : ، ف
ة      « ة دعائي د اهللا جمل ولهم ال وأّي ي ق دك اهللا ف ر وأّي و خي وه وه ون ونح ديره ال يك ت إّن تق إن قل ف

ك فكيف            إنشائية، واإلنشاء ال يعطف على الخبر مطلقًا أو في ما ال م            ه ذل حّل له من اإلعراب ومن
ا هو                  : جوزوه واستحسنوه فيما ذآر قلت     ام آم دفع اإليه ا ال يكون ل دًا بم م مقّي إّما أن يكون إطالقه

تئنافية أو اعتراضية    ام أو اس دفع اإليه دة ل واو زائ ال ال اني، أو يق ل المع الم أه اهر آ د : ... ظ وق
  .]٤٥٤[».)..2(ذلك وبه اقتدى الصديق ) g(استعمل النبي 

ا أورده من رأي صاحب                       ى م دًا عل امن معتم وأخذ في شرحه يوضح الواو التي تلحق الث
سرين                المغني، فرأى أنَّها وردت عند جماعة من النحويين الضعفاء آابن خالويه، وجماعة من المف

رآن           د جاء في الق الحريري وق اء آ الثعلبي، وجماعة من األدب اِئُبونَ آ ُدونَ   التَّ ُدونَ اْل اْلَعاِب  َحاِم
  . اْلُمنَكِر َعِن ِباْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن اآلِمُروَن السَّاِجدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِآُعوَن

ر      ة أّن األم ن جه ان م ذا الوصف بخصوصه إن آ ي ه ي العطف ف اهر ف رأى َأنَّ الظ ف
الم                    صفات أو ألّن اآلمر ب ة ال ابالن بخالف بقي اه عن     والنهي من حيث هما أمٌر ونهٌي متق عروف ن

  .]٤٥٥[المنكر
وآما ذآرنا أنَّ ابن هشام يرى بأْن ال وجود لواو الثمانية حقيقة، حّتى وأْن وجدت فلم تكن           
ى عدد                   دّل عل واب وهو جمع ال ي ا ذآر األب ا فيه ة، وإنم ا ذآر عدد البت يس فيه ه ل اآلية منها؛ ألن

  .]٤٥٦[خاص ثّم الواو ليست داخلة عليه بل على جملة هو منها
  .ا جماعة مفّخمة، وآانت عند قوٍم آخرين عاطفة، وقيل هي واو الحالوعّده

ار؛                 ألّن «ولكّن المهم عند حذف الواو اختالف المعنى؛ ألنَّ الفتح يقُع عند مجيء أصل الن
شرط وإذا              اء ويكون عقيب ال ه واو وال ف ًال أْن ال يدخل ان فع ه إذا آ شرط وحّق قوله فتحت جزاء ال
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ا                  حذفت الجزاء وعطف عليه    ى إذا جاؤه دير حت ان التق ا آ  فعل فقيل حتى إذا جآؤها وفتحت أبوابه
ادة                 دُّ المحابس ومن ع ا آانت أش نم لم إّن جه ى ف م المعن وأبوابها مفتوحة وهذا حكم اللفظ وأّما حك
ا                   رًا وأبلغه ا أم نم أهوله الناس إذا شددوا أمرها أن ال يفتحوا أبوابها إال لداخل أو خارج وآانت جه

تح عقيب                     عقابًا أخ  ع الف ى محبوسها فوق ا عل بر عنها بما ُشوِهَد من َأهواِل الحبوس التي يضيق فيه
اء                         شّوق للق ا يت ألّن من فيه ة ف ا الجن مجيئهم ليتطابق لذلك اللفظ والمعنى ولم يكن هناك حذف، فأّم

م و                يهم   أهلها ومن رسوم المنازل إذا بّشر من فيها بإتيان أهلها أن تفتح أبوابها استبشارًا به ًا إل تطلُّع
فيكون ذلك قبل مجيئهم فأخبر عن المؤمنين وحالهم على ما جرت به عادة الدنيا في أمثالهم فيكون                 
ائف      ديع اللط ن ب ذا م ه وه ذلك فاعرف وف ل ل المعط ى الفع واو عل ال ال زاء وإدخ ذف الج ح

  .]٤٥٧[»القرآنية
ّد ال  ) سبحانك اللهّم وبحمدك  : (وأشار توضيح الواو في قول المبرد      ا وبحمدك      فع ى فيه معن

ة        ذه النعم ى ه كر هللا عل ه ش وتي ففي ولي وال بق دايتك ال بح ك وه ى توفيق دك بمعن ّبحتك، وحم س
  .واعتراف بها وتفويض إلى اهللا

ة                ه أو لعطف الجمل ه علي ّدم معمول د لتق دير ق ه تق زم في . وهذه الواو تكون إّما للحال وال يل
  . ]٤٥٨[»رماني في شرح البخاري وفي المغنيومعناه سّبحت متلّبسًا بحمدي لك آذا قاله الك«

سؤال           ن ال ره م ا ذآ ه؛ ألّن م ن يتأمل اهرًا لم ًال ظ ّرد خل الم المب ي آ اجي ف رى الخف وي
  .]٤٥٩[»والجواب مخالٌف ألّن اإلقحام معناه الزيادة وعلى ما نقله المبّرد ليس هي بزائدة

ه   وسار اآللوسي على رأي الخفاجي بعد أْن ذآر العّلة في وجوِب ال         اك  «واو في مثل اّن إي
ك   ذير، وذل ى التح الم معن ضّمن الك اره لت تغني عن إظه د واس اتق وباع صوبة بإضمار فعل آ من
زم إدخال                         ده باسم آخر ل ه ونطق بع الفعل المضمر إّنما يتعّدى إلى مفعول واحد فإذا استوفى عمل

  .]٤٦٠[»...حرف العطف عليه آما لو قلت اتِق الشر واألسد
ف جرٍّ فال يؤتى بالواو التي تدّل على أّن هناك فعًال محذوفاًً تقديره اتق              وإذا آان هناك حر   

  .الشر واألسد
ه                    ل في سهيل القائ ك في الت ال «: وعّد هذه المسألة في ضمن هناته، مشيرًا إلى رأي ابن مال

ي      ن، وف رور بم ر أو مج صوب بإضمار ناصب آخ ذور من اك إّال والمح د إي اطف بع ذف الع يح
اك                  شرحِه للمرادي    ِه إّي ا انتصب ب مثال المنصوب إياك الشر وال يجوز أن يكون الشّر منصوباًً بم

  .]٤٦١[»بل بفعٍل آخر تقديره دع الشر وهذا مذهب الجمهور
ّدى             «فقال... ووضح رأيه في البيت السابق فإياك إياك       ه فعل يتع ّدر ل دي أن يق ار عن المخت

  .]٤٦٢[»كإلى مفعولين نحو جّنب نفسك الشر فإّياك في موضع نفس
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ه                  ذا البيت بقول ذي جّوز ه د        «: وآما ذآرنا من قبل رأي أبي إسحاق ال ّم أضمر بع اك ث إي
  .]٤٦٣[»إّياك فعًال آخر فقال اتق المراء، وقال الخليل لو أّن رجًال قال إّياك نفسك لم امنعه

ّراح    ا ش ي أورده ا والت ت فيه ي قيل سابقة الت آلراء ال ة، ول واو الثماني وعرض اآللوسي ل
  .]٤٦٤[ وعّد هذه المسألة من بديع اللطائف القرآنية.الدرة

امن       بعة، وإّن الث دد س ام الع ذان بتم واو لإلي ذآر أنَّ ورود ال سيره ف ي تف ا ف ّدث عنه وتح
سمى      ة  (ابتداء، ولهذا ت ره ممن                  ) واو الثماني ري وغي اء العكب ي البق ول ألب ذا الق ونسب اآللوسي ه

ره   ي آخ ال ف ه ق ة، لكّن ت واو الثماني ن    وه«: أثب ّصله اب ا ف اة، آم م يرضه النح ول ضعيف ل و ق
شام ّرد   . ]٤٦٥[»ه الم المب رق لك بحتك   (وتط دك س م وبحم بحانك الله حاق    ) س و إس اه أب ا حك وم
  .]٤٦٦[الزّجاج

ة إذا آانت                    ا عاطف ل إّنه ة واحدة، وقي فقيل فيها إنَّها زائدة إذا آانت سبحانك وبحمدك جمل
  .]٤٦٧[سبحتكجملتان ومتعّلق الباء محذوف والتقدير بحمدك 

ان     ى اإلتي ّجع عل تعانة، وش صاحبة أو االس اء للم ة والب و الحالي ًا وه ًا ثالث ا وجه ر له وذآ
  . ]٤٦٨[»وقولي في اإلتيان بالواو أحسن من قول األصل في إقحام الواو«: بالواو بقوله

ى آراء  درة نتعّرف عل سألة من ال ذه الم ي ه د النحوي الموجود ف ذا العرض للنق د ه وبع
  . في التحذير بعد أن قّدمنا تعريفه في بداية المسألةبعض النحاة

اك                    اتقينَّ واألسد، فإّي اك ف وقد قدِّر في هذه المسألة فعًال محذوفًا تقديره اتقَينَّ قال سيبويه إي
  .]٤٦٩[ُمتَّقًى واألسُد والشرُّ ُمتَّقيان فكالهما مفعوٌل ومفعول معه

معطوف على إّياك والكالم جملة واحدة      وذهب السيرافي وجماعة من النحاة إلى أّن األسد         
  .والتقدير باعد من األسد، واألسد من نفسك فكل منهما مباعد

  .ومذهب ابن طاهر وابن خروف أّنه منصوب بفعٍل آخر والكالم جملتان
ة شام ثماني ن ه ر اب دير]٤٧٠[وذآ ذوف، والتق ة والجواب مح ا عاطف ا ورأى إّنه ان :  منه آ

ه نحو         )واو الثمانية(إّنها : آيت وآيت، وقول جماعة  ى المحذر من دخل عل د ت واو ق ا وال ، وأّن منه
  .]٤٧٢[ ال يرضاه نحوي]٤٧١[َآْلُبُهْم َوَثاِمُنُهْميدك والنار، إياك والمراء وهذه 

ى        رد عن               ]٤٧٣[وأحصى األزهري ما يزيد على العشرين معن م ت ة النحو ل ا عن أئم ، ينقله
ى  ارة إل نهم إش د م ة،) واو(أح واو الثماني يبويه تعرف ب د س أخرًا بع ة مت واو الثماني ول ب اء الق  فج
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ا أّن        ا عرفن ديهم، وآم ى أي و عل ل النح ذين تكام ون ال م النحوي ؤالء ه سراج وه ن ال رد وأب والمب
  .الحريري جعلها من خصائص لغة العرب

ا                  ذي عرفن الحريري ال وقد اختلف العلماء في تسمية هذه الواو فمنهم من يجزم بوجودها آ
ه              ما قاله فيها و    ا يقول رى خالف م ه ي ا وضحنا رأي ن هشام األنصاري آم ّن اب بعض شراحه، لك

ه،             «: الحريري فيقول  ابن خالوي ضعفاء آ الحريري، ومن النحويين ال اء آ ذآرها جماعة من األدب
الثعلبي  سرين آ ن المف الوا ، وم ّدوا فق رب إذا ع وا أنَّ الع بعة: وزعم تة، س أن  ، س ذانًا ب ة إي وثماني

ا        . ]٤٧٤[»وأن ما بعدها عدٌد مستأنف واستدّلوا على ذلك بآيات          ، السبعة عدد تام   ن هشام م وذآر اب
  .قيل فيها وقد ذآرناه سابقًا

وللتعّرف على المسألة أآثر نعرض شيئًا من اآلراء في هذه الواو التي نرى أنَّ جزءًا من    
ي عن بعض    عن البلخ ) هـ٤٦٢ت(رأي الحريري قد يوافق به بعض المفّسرين فُنِقَل عن الطوسي           

سبعة                : الواجب أن يعد في الحساب    «: أهل العلم، أّنه قال    ى ال إذا بلغت إل ة ف ة أربع ان ثالث واحد اثن
  . فالواضح من هذا أّن الواو مقترنة بالعدد ثمانية]٤٧٥[»وثمانية بالواو اتباعا لآلية: قلت

رازي   ل ال ـ٦٠٦ت (ونق ويين  )  ه ن بعض اللغ ي    «: ع ل ف رب أص د الع سبعة عن أّن ال
إذا وصلوا    ]٤٧٦[....إْن َتْسَتْغِفر َلهُم َسْبِعيَن َمرًَّة : بالغة في العدد، قال تعالى الم ذلك، ف  وإذا آان آ

ذا    ى ه الم عل ذا الك اء ه ة، فج الوا وثماني تئناف فق ى االس دّل عل ًا ي روا لفظ ة، ذآ ى الثماني إل
  . ]٤٧٧[»القانون

دد           ل آالم المحتج       وما ينقله هنا دليل على أّن الواو ال تذآر إّال مع الع ستمّر في نق ه ي ، لكّن
الى   ه تع ه قول ذآر دليل رِ : في ن الُمنَك اُهوَن ع ا  ]٤٧٨[والنَّ ْت أْبواُبَه ال] ٤٧٩[وُفِتَح اس «: فق والن

  .]٤٨٠[»واو الثمانية: يسمون هذه الواو
ال                ذا المذهب فق ذي استضعف ه ال ال ى رّد القف رازي عل شيء،    «: واعتمد ال يس ب ذا ل وه

ُهَو اُهللا الَّذي آل إَلَه إالَّ ُهَو الَمِلُك الُقدُّوُس السَّالُم الُمؤِمُن الُمَهيِمُن الَعِزيُز             : تعالىوالدليل عليه قوله    
  .]٤٨٢[» ولم يذآر الواو في النعت الثامن. ]٤٨١[ الَجبَّاُر الُمَتَكبُِّر

واو    ذه ال شأن ه د تضاربت اآلراء ب دثين   ، لق ر من المح ا نف ى به دآتور  ، وعن ة، ولل الثماني
احثين      ر تعمالها وخالف الب ي اس ول ف ّصل الق اب ف ة الكت ي مجل ه ف صها ب دي بحث خ يد العبي ش

  . ]٤٨٣[بشأنها
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  التمّني والترّجيالتمّني والترّجي
رأى أنَّ                         لوبين، ف ين آال األس ّرق ب م تف ة ل ي؛ ألّن العام ي والترّج فّرق الحريري بين التمّن

ون، وال يجو           «الفرق بينهما واضح     ا يجوز أن يك ى م ولهم  أّن التمّني يقع عل ون، آق َت  : ز أالَّ يك َلْي
ال    ذا ال يق ه، وله وز وقوع ا يج تّص بم ي يخ ود، والترجِّ شَّباَب يع ل  : ال ود، وألج شباب يع ّل ال لع

اء، وأجازوا أن                  افتراقهما في هذا المعنى فّرق البصريُّون من النحويين بينهما في باب الجواب بالف
ْوًزا  َمَعُهْم ُآنُت َليَتِني َيا: تقع الفاء جوابًا للتمني في مثل قوله تعالى ا  َفَأُفوَز َف وا  ]٤٨٤[َعِظيًم  ومنع

 َفَأطَِّلَع َأْسَباَب السََّماَواِت اَألْسَباَب َأْبُلُغ لََّعلِّيأن تقع الفاء جوابًا للترّجي، وضعَّفوا قراءة من قراءة 
  .]٤٨٦[»ورّجحوا قراءة من قرأ بالرفع) أّطلَع( بنصب ]٤٨٥[ُموَسى ِإَلِه ِإَلى

ه         وف ادتين من آتاب ا في م ا يكون في أنَّ     ]٤٨٧[ّرق ابن منظور بينهم رق بينهم  ورأى أنَّ الف
  .]٤٨٨[»التمّني يقع على ما يجوز أْن يكون ويجوز أْن ال يكون

  .ولم يتحّدث عن هذه المسألة ابن الحنبلي وإّنما تحّدث عن مسألة أخرى خاصة بلعّل
ة   ) لعّل(أشار فيها إلى أنَّ      شاء، وفي              ، في آ   )ليت (بمنزل ا لإلن ا في أّنه شترآة معه ا م ونه

  .]٤٨٩[أّنهما ال يغّيران معنى االبتداء
ا جاء في                    ورّد الخفاجي آالم الحريري ُمدَّعيًا أْن يقام آلٌّ منهما مقام اآلخر مسندًا رأيه لم

  .]٤٩٠[القرآن وبما أثبته الثقات
ا    ... ن لعّلي أبلغ  قول فرعو «ورّد على وقوع الفاء جوابًا للتمّني بما قيل في المغني            خ إّنم إل

اً   ة وإفك ًال ومخرق ه جه ق       ]٤٩١[قال ت تتعّل ت ولي ى لي ربها معن ه اش ره إّن شري وغي ال الزمخ  وق
  .]٤٩٣[» فقد ُعلم أنه يقام آل منهما مقام اآلخر]٤٩٢[بالمستحيل غالبًا وبالممكن قليًال

ه أو            ا ال طمع في ي طلب م أنَّ التمّن ه عسر،    وأشار اآللوسي إلى بيان الفرق بينهما ب ا في  م
صوله ع ح ب المتوق ي طل ه ]٤٩٤[والترّج ث في أّن للبح ه ب ل في اجي القائ ى رأي الخف ب إل ، وذه

  .]٤٩٥[مجاال
ع في            وب والتوّق ّل للترجي في المحب وهذا الفرق الذي ذآره الحريري وشّراحه من أنَّ لع

  .]٤٩٦[المحذور، وليت للتمّني وتكون في المستحيل والممكن قد رّددته الكتب النحوية
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ة          «: فالرضي قد بّين معنييهما بقوله     ى ترّجيت وماهي ّل معن وفي ليت معنى تمّنيت وفي لع
ي    ي ف تعمال التمّن ط وهي اس دة فق ة واح ن جه ا م رق بينهم ي إّال أّن الف ة الترّج ر ماهي ي غي التمّن
الممكن والمحال واختصاص الترّجي بالممكن؛ ألّن ماهية التمّني محّبة حصول الشيء سواء آنت          

ل  تن ال لع م ال يق ن ث وق بحصوله فم اب شيء ال وث ي ارتق تظره وترتقب حصوله أو ال، والترّج
  .]٤٩٧[»...الشمس تغرب

  
  التعدي واللزومالتعدي واللزوم

ي    ول ف يبويه الق ا س ّصل فيهم و، ف ي النح ة ف ن الموضوعات المعروف ذا الموضوع م وه
سائلها    اب، وذآر م اة الفعل من حيث     . ]٤٩٨[الكت سم النح زوم (وق ى ) التعدي والل سمين عل ٍد :  ق متع

  .]٤٩٩[والزم
ضربُت : وعّرفوا الفعل المتعّدي بأّنه الفعل الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف الجر، نحو            

ٍد                         ه إّال بحرف جر، نحو؛ مررُت بزي أو . زيدًا، والالزم ما ليس آذلك وهو ما ال يصل إلى مفعول
  .]٥٠٠[ال مفعول له

ت تعدي الالزم وتلزم المتعدي وتتعدى   والعامة قد أخطأت في استعمالها لهذه األفعال فكان   
   ]٥٠١[.إلى غير واحد وآانت تجمع بين حرفي تعدية في فعل واحد

ل  ة للفع ه العام ا قالت دَّ َأنَّ م سألة فع ذه الم ري به تّم الحري ث، أرسل(واه ال) بع ًا، ق : وهم
ا             : ويقولون« ول فيم ا، ألن العرب تق ون فيهم  يتصّرف  بعثُت إليه بغالم، أرسلت إليه هدية، فيخطئ

  .]٥٠٢[»بعثته وأرسلته: بنفسه
ريم ورأى أّن   رآن الك ي الق اء ف ا ج ى م اس عل ري ق دو أنَّ الحري ي ) أرسل(ويب وردت ف

ل      ا الفع ّر، ومثله رف ج دون ح ة ب رآن متعّدي ث(الق الى  )بع ه تع ي قول ا ف مَّ: ، آم ْلَنا ُث  َأْرَس
  .]٥٠٣[ُرُسَلَنا

ه بعثت به وأرسلت     : (ورأى أّنهم يقولون فيما يحمل     ال سبحانه في الحديث عن            ) ب ا ق آم
  .]٥٠٤[ِبَهِديٍَّة ِإَلْيِهم ُمْرِسَلٌة َوِإنِّيبلقيس 

  :وِعيَِّب على أبي الطّيب قوله
  ]٥٠٥[     َبَعْثَت إلى المسيح به ِطيبا  فآَجَرك اإلله على َعليٍل

فالحريري الذي يعتمد على األفصح دائمًا نراه يستشهد لشاعٍر عباسي خارج عن عصور        
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  .حتجاجاال
ول               ذا البيت فيق ال       «: ويرى لكالمه وجهًا من الصحة في ه ه ق أّول في ه أّن    : ومن ت أراد ب

دَِّي الفعل                       ذا ُع سه، فله ا ال يتصّرف بنف العليل الستحواذ العّلة على جسمه وحسِّه قد التحق بحيِّز م
  .]٥٠٦[»إليه بحرف الجّر، آما ُيعدَّى إلى ما الحسَّ له وال عقل

ٌه من                   وعّد ابن بري أنّ    ه وج ة ل ه العاّم ذي ذآرت ذا؛ ألّن الترآيب ال  الحريري واهٌم في ه
ر  ان أو غي صّرفًا آ ه مت ًا ب سه، ومبعوث ّصرفًا بنف ًا مت ى حين أنَّ بعثت يقتضي مبعوث صّحة، عل ال
ه  ذا ألزمت سه، فله سير بنف سه أي ال ي اَب ال ينبعث بنف ألّن الكت اب؛ ف ثًال للكت متصّرف ويضرب م

ه، متصرفًا               «: رسلت، فقال الباء، ومثله أ   ًا ب سه، ومبعوث صّرفًا بنف اعلم أنَّ بعثت يقتضي مبعوثًا مت
ك صّرف، آقول ر مت ان أو غي اء : آ ه الب ذا ألزمت الم فله اٍب أو بغ دًا بكت ت زي لت، . بعث ه أرس ومثل

ذا                           ى ه ا ال يتصّرف، فعل ا يتصّرف، ومم ه مم د يكون المبعوث ب ه وق يقتضي مرسًال، ومرسًال ب
  :  بعثُت رسولي إليه بغالم وعلى ذلك قول الجعدي: ثت إليه بغالم، أيالينكر بع

  ]٥٠٧[     فلم يبعْث بَك البّر األمينا  فإن يكن ابُن عّفاٍن أمينًا
  :وعلى هذا يحمل قول المتنبي

  بعثت إلى المسيح به طبيبًا
  .]٥٠٨[»ألّنه جعل من جملة الُطرق التي أهداها إليه

ول            واستدّل ابن بري على صّحة قول      ذي يق ه في البيت المذآور سابقًا بربطه بالبيت بعده ال
  : المتنبي فيه

         ولكن زدتني فيها أديبًا ولسُت بمنكٍر منك الهدايا
ه  الغالم متطوّرة إذا صحبه من يوصله إلي ة ب ران البعث ن ظف ّم ذآر اب ورأى أْن يكون . ث

  .]٥٠٩[»م هدّيةثّم آأّنه الحال أن يكون الغال«: الغالم هو الهدّية فقال
ائالً   ت ق ي البي ر ف ًا آخ ري رأي ن ب ذآر اب و  «: وي ت، وه اني لبعث ول الث ت أن المفع إذا ثب

ل                             ذا التأوي ى ه ي الطّيب إل م يحتج في بيت أب ا ال يتصّرف ل المبعوث به يكون مّما يتصّرف ومّم
  .]٥١٠[»الضعيف الذي تأّوله وقد بّينته في الحاشية التي قبل هذه

ي الفارسي             وصّرح ابن منظور برأ    ي عل اقًال رأي أب اس ن ى القي ت (يه معتمدًا في ذلك عل
ائالً  )هـ٣٧٧ ي         «: ، ق ن جن د ذآر اب وان المتنبي     ( في    ]٥١١[قلت ق ي أجازه في         ) شرح دي ا عل َأّن أب

  .]٥١٢[»الوجهين جميعًا قال والقياس أيضًا يجيزه
ري       ن ب ه ورأي اب رًا رأي ور، ذاآ ن منظ ه اب ا قال ي م ن الحنبل د اب ضى  وأّن]٥١٣[وأّي  مقت
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ه                   «آالمهما   الٍم يعّدي ه بغ أْن الينكُر أيضًا أن يقال أرسلت إليه بغالٍم على معنى أرسلت رسولي إلي
  :فإن قلت أمن قبيِل ما نحن فيه ما في قول الشاعر. لإلرسال إلى صريح وغيره

  ]٥١٤[      بسرٍّ وال أرسلُتهم برسول  لقد آذَب الواشون ما فهُت عندهم
ى حذف مضاٍف                   ال، وإّنما المر  : قلت ا، ولكن عل ُل له الة، أو المتحمِّ ه الرس اُد بالرسول في

ل     و من قبي ا          : أي برسالِة رسوٍل فه الٍم، ليكون مّم لُته بغ ل أرس اٍب، ال من قبي لُت رسولي بكت أرس
ن     ل م لُه تنزي ا حاِص ر مّم ا ذآ ب بم ي الطي ِت  أب ل بي تغناء عن تأوي ضاه االس ذا مقت ه ول نحن في

ا ال   يتصّرف بنفسه ـ وهو   العليل ـ منزلَة من ال يتصّرف بنفسه، ثم استعمال الباء فيه استعماَلها فيم
ه    . يتصّرف بنفسه آما ُنّزلت اإلماء ـ وهّن مّمن يعقل ـ منزلة ما ال يعقل فاسُتعملت فيهّن ما في قول

  .]٥١٦[» استعمالها فيما ال يعِقُل]٥١٥[َأْيَماُنُكْم َمَلَكْت َما َأْو: تعالى
رأى أن                   وأّيد الخفا  ري ف ن ب جي ما رآه من سبقه من الشراح، فاعتمد في رأيه على آالم اب

  . ال إنكار لما أنكره المصّنف مستشهدًا ببيتي الشعر السابقين
من جملة الُطرف والُتَحف الُمهداة إليه ويشهد له        «وحمل الخفاجي ما قاله المتنبي على أنه        

ا ذآر من              ا             ما بعده من قوله ولست بمنكر البيت وم ام آم ل ال يناسب المق ا ال يعق ة م ه منزل  تنزيل
  :يشهد له الذوق ومثله قول الخوارزمي في قصيدة له
     طهورًا وراض بعده بالتّميم  وما آنت في ترآك إال آتارك
    به وهو جار للمسيح بن مريم  وذي عّلة يأتي طبيبًا ليشتفى
  تنعم  ويشكو إلى البؤس افتقاد ال  ولم أر قبلي من يحارب بخته
  ]٥١٧[»  ويقرع بالتطفيل باب جهنم  وال أحدًا يحوي مفاتيح جنة

ه         ال إّن سابق فق ى بيت المتنبي ال وشغلت هذه المسألة حيزًا من مسائل اآللوسي وأجاب عل
ه ال يناسب                     « سه، وتعقب بأّن ل وال يتصرف بنف ا ال يعق ة م ه منزل ة علي َنزَّل العليل الستحواذ العّل

شهادة                   المقام آما يشهد له الذوق     ه ب داة ل ة الطرف والتحف المه  وحمل ذلك على أّنه جعلُه من جمل
  :ما بعده من قوله

       ولكن زدتني فيها أديبا ولست بمنكٍر منك الهدايا
وتعقب أصل الدعوى بأّن ما زعم عدم جوازه قد صّرح ابن جني بجوازه في شرح ديوان                

  :وعليه قول النابغة الجعدي. المتنبي
  ]٥١٨[»    فلم يبعث بك البر األمينا  فان أمينافإْن يُك ابن ع

ين      ين الفعل أّن بعث يقتضي   «من ) بعث وأرسل  (وعرض آالم ابن بري السابق، وفرَّق ب
اب وأرسلت        دًا بغالم وبكت مبعوثًا متصرفًا بنفسه ومبعوثًا به متصّرفًا آان أو غيره تقول بعثت زي

شهد  يقتضي مرسًال ومرسًال به مطلقًا وهو ظاهر في عدم ا     شتراط آون المرسل متصّرفًا بنفسه وي
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  .]٥٢٠[»إلى غير ذلك] ٥١٩[َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الرَِّياَحلُه قوله تعالى 
سألة      ول م سألة ح دار الم رى َأنَّ م درة ن روح ال ي ش ود ف د الموج صيل للنق ذا التف ن ه فم

اء؛                   ه الب يئًا تلزم يقتضي  ) بعث (ألن  المبعوث وحده، أو هو مبعوث به مع غيره شخصًا آان أو ش
ه                         ه إلي ره عدَّيت ه مع غي ًال ب مبعوثًا، فإن آان مرسًال وحده، عّديت الفعل إليه بنفسه، وإن آان مرس

  .بالباء، ال فرق بين أن يكون المبعوث به شخصًا أو شيئًا
  .هذا ما يخّص عرض المسألة

ل   دت إّن الفع ريم وج رآن الك الرجوع للق ث(وب سه ) بع ّديًا بنف اء متع الىق. ]٥٢١[ج : ال تع
َأَهَذا الَِّذي َبَعَث اُهللا َرُسوًال]٣[  

رب      سان الع ي ل ا، فف التين آالتهم اء بالح ات فج ا وروده بالمعجم اً « أّم ه بعث ه يبعُث : بعث
  .]٥٢٢[»أرسله مع غيره: أرسله وحده، وبعَث به
ة        «وفي الصحاح    له، وبعثت الناق ى أي أرس ا : َبَعثه وابتعثه، بمعن ه    ، أثرته ه من منام وبعث

  .]٥٢٣[»أي أهبه، وَبَعَث الموتى نشرهم ليوم البعث
  .]٥٢٤[»بعثُت الناقَة إذا أَثْرَتها«وفي معجم مقاييس اللغة 
يط م الوس ي المعج ًة«: وف ًا، وِبْعَث ه بعث ده: بعث له وح ال. أرس ه: ويق ه ول ه إلي له: بعث . أرس

  .]٥٢٥[»..وبعث بالكتاب ونحوه
ذا        أّما الشاعر الذي استشهد به شّراح الدرة في تج         ويزهم المسألة وآان النابغة الجعدي وه

  .]٥٢٦[شاعر مخضرم وشعره ُيحتجُّ به
ه           ال في ال    «: ويبدو أّن الحريري تابع ابن فارس في تمام فصيح الكالم إذ ق بعثت إليك بالم

  .]٥٢٧[»وبالثوب
ويقولون بعث برسول إلى    «: وهذا الرأي قد تابعه فيه من المحدثين إبراهيم اليازجي بقوله         

ا                فالن، وب  ه، وم عث إليه هدية، وآالهما خالف الصواب، ألّن ما ينبعث بنفسه آالرسول تقول بعثت
اني   ى الث سه وإل ى األول بنف ل إل ّدي الفع ه، فتع ت ب ول بعث اب تق ة والكت ره آالهدي ث بغي ينبع

  .]٥٢٨[»بالباء
ال            ه، فق ل داغر علي ه الفعل            «: ونّبه اُألستاذ أسعد خلي ى خالف وجه ستعملونه عل ا ي ومم

ون              بعث، سه فيقول ا ينبعث بنف ى م اء إل ه             :  فإّنهم يعّدونه بالب ه بطالب وبعث إلي ى هبات وال تبعث إل
ا ينبعث بواسطة               : برسول، والصواب أن ُيعّدى بنفسه فيقال      ى م سه إل ه بنف طالبًا ورسوًال، ويعّدون
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ال             اء فيق ّدى بالب ة وبك : فيقولون بعث إليه هدية، وبعث إليه آتابًا، والصواب أن يع اب بهدي وقس  . ت
شيء، نحو أرسل         ى ال اء إل على بعث الفعل أرسل، فإّن األصّح أن يعّدى بنفسه إلى الشخص وبالب

  .]٥٢٩[»إليه رسوًال، وأرسل إليه بهدية
، فهؤالء يرون الصواب الستعمال      ]٥٣١[، وزهدي جار اهللا   ]٥٣٠[وتبعه أيضًا إبراهيم المنذر   

  .]٥٣٢[مِّْنُهْم َرُسوًال اُألمِّيِّيَن ِفي َبَعَث الَِّذي ُهَوهذه المفردة بعثه، استنادًا إلى اآلية الكريمة 
شواهد                     ه بال ّززًا إجابت سوط مع ٍو مب ى نح اده عل . وتابع هؤالء الدآتور مصطفى جواد فأع

ود       صح األج ى األف ه عل ان ينّب ارس آ ن ف ى أّن اب شيرًا إل ة     . م ن لغ و م ارس ه ن ف ه اب ا قال وم
  .] ٥٣٣[القرآن

ول  ّصام أنَّ ق ان دون    «: همورأى صبحي الب ول وإن آ ائز مقب وه ج ًا ونح ه آتاب ت إلي بعث
  .]٥٣٤[»المقرون بالباء فصاحة، وذلك خالفًا للحريري وغيره

سدها ارة، وال ُيف ى العب ِبس معن اء ال ُيل دو أّن حذف الي ضرورة . ويب ه ال شعر تحكم وإّن ال
  .]٥٣٥[»وقد يحتاج الشاعر إلى إسقاط الباء ليستقيم وزن بيت له«: الشعرية فقال

د      ي العق اء ف ة واألدب، فج ن أصحاب اللغ ت ع ة، ُنِقل ول العام شابهة لق ة م ووردت أمثل
  .]٥٣٦[»ولّما أمر معاوية بقتل ِحجر بن األوبر وأصحابه بعث إليهم أآفانهم«: الفريد

اني ي األغ راه ف ب ن ذا الترآي ل ه ان]٥٣٧[ومث ات األعي اء]٥٣٨[، ووفي م األدب ، ]٥٣٩[، ومعج
  .، وغيرها من الكتب]٥٤٠[والكامل

  .هو االستعمال) التعدي واللزوم(ومن هذا العرض نرى أنَّ مدار األمر في هذه المسألة 
زوم  (وهذه مسألة ثانية من المسائل التي اهتّم بها الحريري الخاصة بـ           إذ رأى  ) التعدي والل

ر حرف      ) أزمع (أّن استعمال العامة لحرف الجر غير دقيق مع الفعل، ومن ذلك الفعل               ّدى بغي يتع
  :ويقولون أزمعت على المسير ووجه الكالم أزمعت المسير آما قال عنترة«: فقال) على(الجر 

  .]٥٤١[»  ُزّمت رآاُبُكم بليٍل ُمْظلِم  إْن ُآْنِت أْزمعِت المسير فإنَّما
ول       ) أزمع (وتحّدث عن تضمين الفعل        ٍل آخر، فيق ى فع ى أزمعت لفظة        «: معن وفي معن

ال          ؛ إّال أّنه يجوز في أجمعت خاص        )أجمعت( ى، فيق سها وبلفظة عل ديتها بنف ر،    : ة تع أجمعت األم
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  .]٥٤٢[»وأجمعت عليه
الى ه تع ي قول َرُآْم: وف َأْجِمُعوْا َأْم َرَآاءُآْم َف ا ] ]543َوُش ون العطف ممتنع رى أن يك  وي

  :أجمعت شرآائي وللجواب على هذه المسألة يجوز وجهان في الواو: هاهنا، ألّنه ال يقال
واو ب: األول ون ال ع وسبب نصب أن تك ى م رآاَءآم(معن دير ) وش ه والتق ول مع ه مفع أن

  .يكون اجتمعوا مع شرآائكم على تدبير أمرآم
ى فعل          : والثاني تكون فيه عاطفة ولكنها عطفت فعًال مضمرًا تقديره وادعوا شرآاَءآم عل

  :مظهر، واعتمد في تأويله هذا على القياس في ما جاء من شعٍر غير منسوب آان يقول فيه
  ]٥٤٤[ متقلِّدًا سيفًا ورمحا يُت َزوجك في الوغىورأ

  .وحامًال رمحًا: والتقدير في البيت
ى الفعل     ًال آخر عل ري فع اس الحري سه  ) عزمت (هو ) أجمعت (وق ّدى بنف ه يتع ورأى أن

ى      . وبحرف الجرّ  ع، عزم   (ومن ينظر إل تّم                ) أزم د اه ذا يكون ق وب األول وبه اني مقل رى أّن الث ي
  .ًا له وهذا النوع تحّدثنا عنه في باب االشتقاق عند الخليل وابن جنيباالشتقاق وآان مقّر

ه أن         راء في إجازت ا ُروي عن الف ل م والتمس ابن بري وجهًا من الصحة لهذه المسألة فنق
ى األمر     : (يكون الفعل متعّديًا بنفسه فيقال     ائالً ) أزمعت األمر وعل َر        «: ق راء أزمعت األم أجاز الف

ُل بعضها      وعلى األمر، وأّما ا  د ُيحَم ال ق راء أّن األفع لكسائي فلم ُيِجْز إّال أزمعُت األمَر والحجة للف
ِرهِ     : على بعٍض إذا تقاربت معانيها آقوله تعالى       ّدي خالف     ]٥٤٥[َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْم  فع

اع                ذلك اإلزم ر،     هو المض   : بحرف الجر من جهة أّن المخالفة خروٌج عن الطاعة، وآ اُء في األم
  .]٥٤٦[»والعزم عليه، فكأّنه قال عزمُت على األمِر

ه                         ا جاء ب شهدًا بم ري مست ى الحري وأّيد ابن منظور ابن بري في ما ذهب إليه من ردِّه عل
أزمعُته وأزمعُت عليه بمعنى ما مثل      «أزمع األمر، وبه، وعليه، وقول الفراء       : اللغويون من قولهم  

ال  أجمعُته وأجمعُت عليه، وآذل ُت يق الى       : ك عزم ال تع ا ق ه آم ى األمر وعَزمت  َوَال: عزمت عل
  .]٥٤٨[»]٥٤٧[َأَجَلُه اْلِكَتاُب َيْبُلَغ َحتََّى النَِّكاِح ُعْقَدَة َتْعِزُموْا

ن الحسين   م ب ي القاس ا ورد عن أب شهدًا بم ي مست ن الحنبل ه اب رأي ذهب إلي ذا ال ل ه ومث
  :الكابتي حيث اقتبس فقال

  ]٥٤٩[ َجِميٌل َفَصْبٌر   من غير ما جرِم   هجرناإن آنِت أزمعِت على
  ]٥٥١[،]٥٥٠[ اْلَوِآيُل اللَُّه َوِنْعَم َحْسُبَنا            وإْن َتبدلِت بنا َغيَرنا
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ى (معّدى بحرف الجر     ) أزمع(فاستعمل الشاعر الفعل     الى      )عل ه تع َأْجِمُعوْا  : ، وفي قول َف
  .]٥٥٢[َوُشَرَآاءُآْم َأْمَرُآْم

 اآلية  ]٥٥٣[زة فيها همزة قطع، ووردت قراءة أخرى بوصلها ووجَّه ابن هشام          رأى أنَّ الهم  
  .َوُشَرَآاءُآْم َفَأْجِمُعوْا َأْمَرُآْمعلى قراءة القطع بتقدير مضاٍف أو فعل نحو 

ّد الفعل  ع(وع ك) أجم ثًال قول ه م ذوات وضرب ل ق بال اني وال يتعّل ق بالمع وا : يتعّل أجمع
ه                     الثالث) جمع(على آذا، أّما     دليل قول ذوات ب ق بال ا يجوز أن يتعّل اني آم ق بالمع ي فيجوز أن يتعل

   ]٥٥٤[َفَجَمَع َآْيَدُه: تعالى
ونقل ابن الحنبلي ما ذآر في عمدة الحفاظ من  . ]٥٥٥[َوَعدََّدُه َماًال َجَمَع: وقوله عّز اسمه

ال             « ان فيق َع في األعي اني، وجم ال في المع ُت أمري، وجمعت    أج: حكاية بأنَّ أجمَع أآثُر ما يق مع
ديرين       ن التق يٍء م ى ش ة إل اج اآلي ول ال تحت ذا الق ى ه العكس، فعل ال ب د يق ومي، وق ق

  .]٥٥٦[»المذآورين
ون  اجي أن يك ّوز الخف ع(وج ى ) أجم ع(بمعن ذه  ) جم م، وله ي المحك ول ف ن ق اء م ا ج بم

  .التسوية في المعنى صّح العطف وخرجت اآلية عن أن تكون مثاًال لهذه المسألة
ال راءوق ل  «:  الف ة بفع ي اآلي شرآاء ف ر ونصب ال ى األم ة عل داد والعزيم اع اإلع اإلجم

  :قال وآذلك هي في قراءة عبداهللا وأنشد) وادعوا شرآاءآم(مضمر أي 
  ]٥٥٧[»...  هل أغدون يومًا وأمري مجمع  يا ليت شعري والمنى ال تنفع

ر، وا                       ٍل مظه ى فع لعطف  فالعطف الذي حصل في البيت حصل بعطف فعل مضمر عل
وهذا أصل من   «: التقدير أو التضمين أو المشاآلة، فقال     : أصٌل من أصول العربية وفيه طرق منها      

ة أن يضمن                     ره المصّنف والثاني ذي ذآ أصول العربية وفيه طرائق إحداها التقدير وهو الطريق ال
ّدر وال  ة أن ال يق ه، والثالث ه عن ا أو يتجوز ب ل هن ل آخر آحام ى عام ذآور معن ل الم ؤّول العام  ي

  .]٥٥٨[»...ويدعى أّنه من المشاآلة وهذا ذآره الثعالبي في بعض آتبه وله تفصيل
ا وجعل          واردة فيه ولم يصّرح اآللوسي لرأيه في هذه المسألة لكنه اآتفى بعرض اآلراء ال

  .]٥٥٩[»فاجمع ذهنك واختر لنفسك ما يحلو«: القارئ يختار لنفسه ما يشاء فقال
ي  ري ف الم الحري ا لك و نظرن سألةل ذه الم َع(وللفعل ، ه ه ) أزَم ا أّن الفعل الزم ولكّن لرأين

ذا                   ّديًا بحرف الجر، وبه أتي الفعل متع ري ينكر أن ي ّن الحري تحّول باالستعمال إلى فعٍل متعدٍّ، لك
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ّرًة   ّرة وبحرف الجر م سه م ّديًا بنف ستعمل الفعل متع ه في ا لمقامات د رجوعن ه عن اقض رأي ده ين نج
ول  رى، فيق تُ «: أخ د  أزمع ن برقعي شخوص م ضاً ]٥٦٠[» ال ول أي ى   «: ، ويق َت عل إذا أزمع

  .]٥٦١[»االغتراب
ونجد آثرة التأويالت في مثل هذه المسائل عند الشّراح، فقسم ُيجيز هذا الترآيب، واآلخر               

زوم  (اليجيزه، وآل هذا يؤّدي بنا إلى استخالص أّن االستعمال يحكم في هذه المسألة         ّدي والل ) التع
  :فنرى قول الشاعر. ألة التي قبلهاآما حكم في المس

  ]٥٦٢[   بشيٍخ آان أزمَع بانتحاِر  عَقرُتْم خيَلنا وقتلُتمونا
  .متعّديًا بحرف الجر) أزمع(فالشاعر هنا استعمل الفعل 

ل ول الخلي ات ق ي المعجم اء ف ت  «: وج ُه، وأزمع ه َعْزَم َت علي ر َثبَّ ى األم َع عل أزم
  .]٥٦٣[»من

ّراء     : ألمَر وال يقال  أزَمَع ا : يقال«: وقال الكسائي  ال الف ال : أزَمَع عليه، وق َر    : يق َع األْم أزَم
  .]٥٦٤[»أجمَع األمَر وأجمَع عليه: وأزمع عليه آما يقال

ائالً                         ًا ق ة وهم ول العام ّد ق ري وع ا الحري تّم به زوم اه ّدي والل : وهناك مسألة ثالثة في التع
ة ووجه الك           « ال   ِشلُت الشيء، فَيُعّدون الالزم بغير حرف التعدي شيء، أو شلت       : الم أن يق أشلت ال

  .]٥٦٥[»به، فيتعدَّى بهمزة النقل أو بالباء
ى المسموع من آالم العرب،             سألة عل ذه الم واعتمد الحريري في مقياسه الصوابي في ه

  .]٥٦٦[»شالت الناقة بَذنِبها، وأشالت ذَنَبها«: فقد قالت العرب
  :وتضّمنت هذه المسألة أمورًا عّدة

دما صّحح                  منها بناء الفعل ا    ي عن ن األعراب ة ثعلب عن اب ل حكاي لصحيح والمجهول، فنق
  : ُشْلُت بضم الشين ثم أنشد: ِشْلت الحجَر، وإّنما هو«ألبي عبيدة في قوله 

  ]٥٦٧[ُشّلْت يدا فارية َفَرتها
  .]٥٦٨[» فضّم الشين وإّنما هو بالفتح

اَل  «: ش اللحن  ومنها مسألة خاصة بالتثنية في ما نقل عن بعض المشايخ قولهم عن أفح             ش
  .]٥٦٩[»أشال الطائر ُذَناباه: الطيُر َذَنبه ألنهم يلحنون فيه ثالث لحنات، إذ وجه القول

) حراء (ومنها شيء خاص بالتأنيث إذ تحّدث عن لفظة يخطئ فيها أهل الحديث هي لفظة   
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حة،  ووجه الخطأ عندهم فتح الحاء وهي مكسورة، وآسر الراء وهي مفتو     ) َحِرى(بالمد فيقولونها   
  .]٥٧٠[وقصر األلف وهي ممدودة، وهذه المفردة مما صرفته العرب ولم تعرفه

شال الشيء يشول شوًال ارتفع وشلت به شوًال         «: ويراها ابن بري بمعنى واحد حين يقول      
  .]٥٧١[»رفعته

ا               ّد الصحيح فيه دة وع ي عبي صادر عن أب أ ال لت (وأّيد ابن بري قول الحريري بالخط ) ُش
  .مصروفة وضرب لها شاهدًا وّضح فيه مجيأها ممنوعة من الصرف) راءح(خطأ َمْن قال بأّن 

  ]٥٧٢[  وأعظُمنا ببطِن ِحراَء نارا  ستعلم أبُّنا حيٌر قديمًا
ة        ى أّن الكلم دّلنا عل صرف ت ن ال وع م م الممن ة االس ا معامل ى معاملته ارة إل ذه اإلش وه

  .مؤّنثة) حراء(
ري دون ذآر   وابن منظور تطّرق لهذه المسألة فأعاد قول ابن ا        ألعرابي الذي ذآره الحري

  .]٥٧٣[رأيه فيها
  :وأورد قول الشاعر) المرتفع(ووافق ابن الحنبلي الحريري إذ رأى أنَّ الشائل هو 

  ]٥٧٤[إْيما إلى جّنٍة أْيما إلى نار يا ليتما ُامُّنا شالت نعاَمُتها
  .٥٧٥عامُتهمشالت ن: يقال للقوم إذا ارتحلوا عن منهلهم أو تفّرقوا: وجاء في الصحاح

  : يصُف فرسًا]٥٧٦[ومنه قول النمر بن تولب
         تخاُل بياَض ُغّرِتها ِسراجًا  جموُم الشدِّ شائلُة الُذنابي

ا« ائلٌة ذناباه ُذنابي... وأراد ش ي   : وال ٌب ف ذنب، وذن ن ال ر م ائر أآب ي الط و ف ذنُب، وه ال
  .]٥٧٧[»الفرس أآثر من ُذنابي

ضم في           ذي رأى ال لَّ (وخالف الحريري ال ده  ُش ول            ) ت ي وردًا ق ه، م شين من تح ال ًا ف مرّجح
ن               ) 2(عاتكة بنت يزيد العدوية ابنة عم عمر بن الخطاب           ه عمرو ب وام إذ قتل ن الع ر ب ي الزبي ترث

  :جرموٍز المجاشعي
    عند اللقاِء وآان غير ُمعرِِّد  عذَر ابن جرموٍز بفارس ُبهمِة
  ن وال اليد  ال طائشًا رعَش الجنا يا عمرو لو نبهَته لوجدَته
  ]٥٧٨[  َحلَّْت عليك عقوبُة المتعمِد  َشلَّت يمينك إن قتلت لمسلما

  .]٥٧٩[»َشّلْت يمينُه َتَشلُّ وُشلَِّت على ما لم يسمَّ فاعله لغة رديئة«: وفي الُعباب يقال
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ا   «: ورأى ابن الحنبلي أنَّ ما نقله الحريري عن بعض أهل اللغة فيه نظر فقال         م أنَّ م واعل
ر محذوٍر          نقله الحريري   عن بعض أهل اللغة ففيه نظٌر، ألّن استعمال الطير في موضع الطائر غي

ًرا  َفَيُكوُن ]٥٨٠[بدليل قراءة غير نافع ِإْذنِ  َطْي هِ  ِب ر       ]٥٨١[اللَّ ذنابي في الطائر غي ذا استعمال ال  وآ
  .]٥٨٢[»اللغةممنوع، غايُة ما في الباب أّن الذنَب فيه أآثُر استعماًال على ما نقلناه آنفًا من آتب 

ة واسع ويجوز أْن     «: وجَزَم الخفاجي بسهولة األمر في باب التعدية؛ قائالً   اب التعدي ألنَّ ب
ا يقتضي سماعه من                             م م ى أّن في آالمه ه عل يتجوز عن الرفع أو الحمل أو يضّمن أو يحمل علي

  العرب آما في مسائل ابن السيد وقد قيل إّن قول النمر بن تولب 
  لذنابايجموم الشد شائلة ا

  .]٥٨٣[»... يحمل أّنه مضاف للفاعل فيؤنس التعدي
ويجوِّز الخفاجي ما أنكره الحريري بشأن ضّم الشين وفتحه معتمدًا على المسموع بالرغم             

  .]٥٨٤[»وآفى به سندًا لمن استعمله«: من رداءته فيقول
ِرئَ                        ه ُق ده أّن ر محذوف ويؤّي ر في محلٍّ واحد غي ا،   فيرى أنَّ استعمال الطائر والطي  بهم

  .]٥٨٥[»فهذا ال لحن فيه«
ه نظر،     «: ويرى الخفاجي في لفظة حراء اإلمالة فيقول       ويقصرون األلف وهي ممدودة في

  .]٥٨٦[»ألّنه مع آسر الراء آيف يكون ألفًا إّال أْن يريد بالكسر اإلمالة، فتدّبر
ول             الرجوع للمعجمات فيق زوم ب ة والل ه الزٌم، شال الح     «: ويعرض اآللوسي للتعدي جر  إّن

ة واسع                  اب التعدي ّديًا ألّن ب أتي متع ه يجوز أن ي وشال الذنب، ولكنه ال يستدعي صّحة ما قالوه ألّن
ا يقتضي                  م م ه وفي آالمه ع أو الحمل أو يضمن أو يحمل علي ويجوز أن يتجوز بالشيل عن الرف

  .]٥٨٧[»صحته وسماعه عن العرب
  . بعده مضاف إليهوحمل قول النمر بن تولب على أّنه رفع فاعًال مستترًا وما

ذنابي في                       تعملوا ال م اس رأى أنَّه ذنابي ف معّلقًا على اللحنات الثالث بأّن اللحن الثالث هو ال
  .]٥٨٨[الطائر أآثر من الذنب، والذنب في الفرس ونحوه أآثر من الذنابي

ا ورد                 ) ُشلت(وعّد ضّم الشين من      د سمعت عن العرب آم ة ق ليس الزمًا؛ ألّنها لغة رديئ
  .ب والفصيح فيها هو فتح الشينفي العبا

ات  ي المعجم ل ف اء الفع ّديًا(وج ًا ومتع ه ) الزم أورد قول ّديًا ف اء متع ين ج اب الع ي آت : فف
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  .]٥٨٩[»شللُته فانشّل«
لَّها اهللا         «: وفي لسان العرب قيل    َلًال، وأَش اني   . َشلَّْت يده تَشلُّ بالفتح َشال وَش ال اللحي لَّ  : ق َش

وهي أقل، يعني أّن حذف عالمة التأنيث في         : وبعضهم يقول َشلَّت، قال   : عشُره وشلَّ خمُسه، وقال   
  .]٥٩٠[»وُشلَّت لغة رديئة. َشلَّت يده لغة فصيحة: مثل هذا أآثر من إثباتها، وقال ثعلب

  

  أفعُل التفضيلأفعُل التفضيل
راد          ذي ي ى ال ى المعن أفعل هي صيغة من صيغ التعجب، وهي فعل ثالثي الزم مشتمل عل

ى               ) أفِعل(الفعل على وزن    التعّجب منه ويجعل هذا      ذا الفعل عل اء الجر، وه ده ب ين، وبع بكسر الع
ول     اٍض، فيق ه م ه األصلية أّن ن حقيقت ب لك شاء التعّج ر، إلن ى صورة األم اء عل صورة ج ذه ال ه

ل                         «األنباري   ا أشبهه؟ قي د وم تعملوا لفظ األمر في التعّجب نحو أحسن بزي م اس ا  : فإن قيل فل إّنم
  .]٥٩١[»مبالغة في المدحفعلوا ذلك لضرٍب من ال

  .]٥٩٢[والدليل على أنَّه ليس بفعل أمر؛ وروده على صيغٍة واحدة في جميع األحوال
ى                اني وزاد أحدهما عل ًى من المع ويصاغ أفعُل اسمًا ليدّل على أنَّ شيئين اشترآا في معن

شيئان ال                  شترآان  اآلخر في هذا المعنى فهو يقوم أساسًا على أرآان ثالثة هي صيغة التفضيل وال م
ّضًال              اك مف ى أّن هن دّل عل ا ي في هذه الصفة، والزيادة التي تكون في أحد الطرفين عن اآلخر مم

ى                    . ومفّضًال عليه  دّل في أغلب صوره عل وقد نّص ابن مالك في التسهيل على أنَّ أفعل التفضيل ي
  .]٥٩٣[الثبوت والدوام ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك

ة أحوال       باعتبار) أفعل(أّما أحوال    ا أربع  لفظه فالمتتّبع لصيغة أفعل التي للتفضيل يجد له
الم، أو يكون مضافًا                 األلف وال تفصيًال، ألّنه إّما أن يكون مجّردًا من ال واإلضافة، أو أن يكون ب

  .لمعرفة أو مضافًا لنكرة
ال  ال ق ع األمث ي مجم داني ف د حصرها المي ة «: وق ضيل ثالث ان للتف ل إذا آ م أّن ألفع اعل

الم              ) من(حوال األول أن يكون معه      أ ه األلف وال نحو زيد أفضل من عمرو، والثاني أن تدخل علي
  .]٥٩٤[»نحو زيد األفضل، والثالث أن يكون مضافًا نحو زيد أفضل القوم وعمرو أفضلكم

ري إذ رأى أنَّ                          ده الحري ا وقف عن ة آم ا العاّم أ به سائل التي أخط وأفعل التفضيل من الم
ا  ضُل«قوله ٌد أف ه    زي ل في و داخ ا ه ى م ضاف إال إل ضيل ال ُي ذي للتف ل ال أ؛ ألّن أفع ه، خط  أخوت

  .]٥٩٥[»وُمَنزَّله منزلَة الجزء منه، وزيٌد غير داخل في جملة إخوته
ّده                       م يع ه ل ّد ألخوت د الع ه عن ه، ألّن ع  . وعّلل سبب الخطأ بأّن زيدًا غير داخل في أخوت واتب

  . زيٌد أفضل النساء: قولهمالحريري في هذه المسألة القياس إذ شابهت 
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زيٌد أفضل اإلخوة أو أفضل بني أبيه، ألّنه حينئٍذ         «ويرى الصواب في هذه المسألة أن يقال      
  . ]٥٩٦[»...يدخل في الجملة التي أضيف إليها 

ري وتحّدث عن                   وآان أبن بري متساهًال في منهجه، فأتى بأبياٍت مخالفٍة  لما ذآره الحري
ال               أول من منعها من البصريين       ه فق ابن خالوي ا آ اج، وذآر من أجازه سألة    «: وهو الزّج ذه الم ه

ن                     اه اب ا حك ة م ة، فالرواي ة ودراي ه رواي ن خالوي ا اب أّول َمن منعها من البصريين الزّجاج وأجازه
اتم عن األصمعي   ي ح د عن أب ال  : دري ِئل عن نصيب فق رزدق ُس ه،  : أّن الف هو أشعر أهل جلدت

ّي أفضل أهل ب      : ومثله قولهم  ه عل ى أفضل اإلخوة                  . يت ه بمعن أن يكون أفضل أخوت ة ف ا الدراي وأّم
  :]٥٩٩[مستشهدًا بقول الشاعر. ]٥٩٨[ أي حق التالوة]٥٩٧[ِتَالَوِتِه َحقَّ َيْتُلوَنُه: آقوله تعالى

   ُذَؤابًا فلم َأْفَخْر بذاك وأْجَزعا    ََقْتلُت بعبد اهللا َخيرِ لداِتِه
  :]٦٠٠[ ومثلهبمنزلة أفضل لداته،» خير لداته«: فقوله

     أقّل بِه مّنا على قومهم فخرا  ولم أَر قومًا مثلهم خير قومهم
  :وبيٌت آخر لعبدالرحمن يرثي على بن سهل

  ]٦٠١[علْيهُم راضيًا وغضبانا     يا خيَر إخواِنه وأْعَطَفهُم
اة    ن بعض النح شهور، لك ري م ه الحري ا قال أّن م ري ب ى رأي الحري اجي عل ق الخف وعلَّ

ول                       خالفه، وأّن ما     ع ألفعل التفضيل، فيق م فصَّل في الحاالت األرب ه ث ري ال وجه ل : اّدعاه الحري
ق                    « ا في تعلي صيله م اة وتف إنَّ ما ذآره المصّنف قول مشهور وقد خالفه فيه آثير من محّققي النح

ع حاالت أحدها           ة        : المصابيح وهو أنَّ ألفعل التفضيل أرب ى ثالث دّل عل ه ي ة األصلية أن وهي الحال
ور،  دهاأم اني    : أح فًا، والث ان وص ى آ ذا المعن ه وبه تّق من ذي اش دث ال ه بالح ن هول صاف م : ات

ذين                         ا وبكل من ه ى مصحوبة فيه ة موصوفة عل صفة، والثالث مزي مشارآة مصحوبة في تلك ال
  . فارق غيره من الصفات
  .أن يخلع عنه ما امتاز به من الصفات ويتجّرد للمعنى الوصفي: الحالة الثانية

د آخر              : لثالثةالحالة ا  ه قي اني ويخلف ى الث د المعن ع قي أن يبقي عليه معانيه الثالثة ولكن يخل
دًا        صير مقّي ى األول في ي المعن ي ه صفة الت ك ال دًا بتل ان مقي تراك آ و االش ى وه ك اّن المعن وذل
 بالزيادة التي هي المعنى الثالث أال ترى أّن المعنى في قولهم العسل أحلى من الخل أّن للعسل حال    
ن  ه اب ادة حموضة الخل قال ر من زي ا حالوة العسل أآث ادة وان زيادته ك الحالوة ذات زي وأن تل

  .هشام في حواشي التسهيل وهو بديع جّدًا
اني وهو آون                  : الحالة الرابعة  ى الث د المعن شارآة وقي أن يخلع عنه المعنى الثاني وهو الم

 وعلى زيادة مطلقة ال مقّيدة وذلك نحو        الزيادة على مصاحبة فيكون للداللة على االتصاف بالحدث       
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ه               ه ل صّنف ال وج اه الم ا ادَّع م أن م ه عل ديع ومن صيل ب و تف ه وه سن أخوت ف أح ولهم يوس ق
  .]٦٠٢[»فاحفظه

  .]٦٠٣[ويتابع اآللوسي في رأيه الخفاجي معتمدًا على ما ذآره صاحب المصابيح
ث عن حاالت أفعل     وبعد التعّرف على ما ذآرته الدرة وشروحها بشأن هذه الصيغة نتحدّ          

  :التفضيل، وأفعل التفضيل على نوعين
شترآون      : األول يعهم م يكون مضافًا إلى جماعة هو بعضهم تزيد صفته على صفتهم وجم

رجح فضله والرجحان                : في الصفة، ففي قولك    يهم أو ي زيد أفضل القوم فالتقدير أّنه يزيد فضله عل
  .]٦٠٤[إنما يكون بعد التساوي

ادة             ) من(منع ذآر   واستعماله مضافًا ي   ى التفضيل والزي د معن ه إذا ُأري الجاّرة للمفضّّّّل علي
ذا ال     . فكأّن إرادة التفضيل مشروطة بهذا الشرط عدا ما تقّدم من إضافته إلى ما هو بعضه                ى ه فعل

ول            : يجوز أن نقول   د أفضل    : زيد أفضل إخوته، ألّن اإلضافة تخرجه من جملتهم ويجوز أن نق زي
اف وة، واإلض ضل      األخ ا أّن ف ن معناه ن، ولك ى م الم، وال بمعن ى ال ست بمعن ذا لي ع ه ي جمي ة ف

  . المذآورين يزيد على فضل غيره
نهم، وإذا قلتَ      : وإذا قلت  دًا م د واح ان      : زيد أفضل القوم آان محم وم آ د أفضل من الق زي

  .تأتي للتبعيض، فهذا فرق بين اُألسلوبين) من(زيد خارجا من جملتهم ألّن 
ن    . عليل نعرف سبب تخطئة الحريري لقول العامة المذآور سابقاً        فمن هذا الت   وقد التمس اب

تهم وإذا                   «: يعيش وجهًا لهذا الرأي فقال     ى ضميره ُأخِرج خرج من جمل إّنك إذا أضفت األخوة إل
ا ال                            ه، آم ول يوسف أحسن إخوت م يجز أن نق رهم ل رهم وإذا صار غي آان خارجًا منهم صار غي

رين                  يجوز أن نقول الياقوت    سألة أحد أم زم من الم  أفضل الزجاج؛ ألّنه ليس من الزجاج فحينئذ يل
د واألمر                        ر زي د غي آل واحد منهما ممتنع أحدهما ما ذآرناه من إضافة أفعل إلى غيره إذ أخوة زي
الثاني إضافة الشيء إلى نفسه وذلك أّنا إذا قلنا إنَّ زيدًا من جملة اُألخوة نظرًا إلى مقتضى إضافة                    

ى               أفعل ث  م أضفت األخوة إلى ضمير زيد وهو من جملتهم آنت قد أضفته إلى نفسه بإضافتك إياه إل
  .]٦٠٥[»ضميره، وذلك فاسد

ى الخروج بالتفضيل عن             سألة عل ذه الم وأرى أنَّ شّراح الدرة قد اعتمدوا في أجازتهم له
ى المفا       شبهة أو ال صفة الم ل أو ال م الفاع دث آاس صاف بالح ق االت ى مطل عه ال لة اصل وض ض

ق بقصد                         ة متعل دار التصويب أو التخطئ نهم أو أفضلهم فم فيصير معنى األسلوب األفضل من بي
ى               رد من اسم التفضيل معن ا ان أراد فال يجوز             ) من (المتكلم فان لم ي د الجمع أم ولهم  «جاز عن ق

ين           ]٦٠٦[»لُنصيب أنت أشعر أهل جلدتك     دار خالف ب  والخروج باسم التفضيل عن اصل وضعه م
سماع           ،فيرى المبرد انه صحيح مطرد    النحويين   ى ال رى  ، ويرى ابن مالك ان األصح قصره عل وي
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  . ]٦٠٧[ابو حيان قلة ما ورد من ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  أفعل التفضيل من األلوانأفعل التفضيل من األلوان
  

ة    رى خاّص سألة ُأخ ري لم ضيل(عرض الحري ل التف ذه  ) بأفع دَّت ه األلوان وُع ق ب تتعّل
وا صياغة              المسألة من مسائل الخالف       وفيين، ألّن البصريين منع ين البصريين والك ل (ب من  ) أْفَع

ّمرٍة  أم            ) أسمر : (األلوان لئال تلتبس بالصفة المشبَّهة؛ ألّنك لو قلت         ا ذاُت ُس د أّنه ك ُتري م أإّن م ُيْعل ل
وان، أل          ّن زائدة في السمرة، أّما الكوفيون فقد أجازوا التعجب من البياض والسواد، ألنّّها أصل األل

  .]٦٠٨[للتعجب، وشروط صياغة التعجب والتفضيل واحدة) أْفِعل به(شواهدهم آانت في 
ذا فيجزم  ى ه تعمال عل ن االس م وُيَلحِّ رى رأيه صريين، في ع الب ا يخالف م ري هن والحري
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ويقولون في التعجب    «: الحريري في بداية المسألة إنَّ ذلك لحٌن مجمٌع عليه وغلط مقطوع به فقال            
ين          ! وما أعوَر هذا الفرس    ! لعاهات ما أبيض هذا الثوب    من األلوان وا   رجيح  ب ون في الّت ا يقول آم

ط                : اللونين والعورين  ه، وغل زيد أبيض من عمرو، وهذا أعور من ذاك، وآل ذلك لحن مجمع علي
ه،         ذلك لخفَّت صَّته ب ذي خ ي ال ل الثالث ن الفع ب إّال م ل التعّج بِن فع م ت رب ل ه، ألّن الع وع ب مقط

يضَّ واسودَّ            والغالب عل  ي، نحو اب ان أن تتجاوز الثالث درآها العي ى أفعال األلوان والعيوب التي ي
ى           ا بن واعوّر وأحولَّ، ولهذا لم َيُجْز أن ُيبَنى منها فعل التعجب، فمن أراد أن يتعّجب من شيء منه

د أن يتع                          ا يري ى بم ّم أت ذم، ث ه    فعل التعّجب من فعل ثالثيٍّ يطابق مقصوده من المدح أو ال ّجب من
  .]٦٠٩[»!وما أقبح عور هذا الفرس! ما أحسَن بياَض هذا الثوب: آقولهم

ك،                          ذه أبيض من تل ال ه ورأى أّن حكم أفعل يساوي حكم فعل التعّجب، فال   يجوز أن يق
د         ذي تتوّل ب ال ى القل ن عم ا م ى َأنه ة عل سير اآلي ري تف ّرج الحري ن ذاك، وخ ور م ذا أع وال ه

ه    الضاللة منه، ال من عمى الب    ات عن ذي يحجب المرئّي الى  . صر ال ال تع ن : ق انَ  َوَم ي  َآ ـِذِه   ِف َه
  .]٦١٠[َسِبيًال َوَأَضلُّ َأْعَمى اآلِخَرِة ِفي َفُهَو َأْعَمى

َصارُ  َتْعَمى َفِإنََّها ال: والذي صدع بتبيان هذا العمى قوله تعالى ن  اَألْب ى  َوَلِك وبُ  َتْعَم  اْلُقُل
  .]٦١١[الصُُّدوِر ِفي الَِّتي

  :ستشهد بما جاء شاذًا عن أبي الطيب في صفة الشيب إذ قالوا
  ]٦١٢[   ألنت أْسَوُد في عيني من الظَُّلِم  اْبَعْد َبِعْدت بياضًا ال بياَض لُه

  .فمن َخرَّج هذا البيت أخرجه من حيِّز أفعل الذي للتفضيل والترجيح بين األشياء
و   «الذي يقول فيه وتابع الحريري رأي أبي القاسم الفضل بن محمد النحوي         ذآر شيخنا أب

ذا             : ، أّنك إذا قلت   );(القاسم الفضل بن محمد النحوي       ا أصفر ه رًا وم ما أسوَد زيدًا، وما أسمر عم
الطائر، وما أبيض هذه الحمامة، وما أحمَر هذا الفرس أفسدت آلُّ مسألة منها من وجه، وصّحت                  

يد ومن َسَمر عمرو، ومن صفير الطائر،   من وجه فتفسد جميعها إذا أردت بها التعّجب من ُسؤد ز       
  .]٦١٣[»ومن آثرة بيض الحمامة، ومن حمر الفرس، وهو أن ُيْنِتَن فوه من الَبَشم

شيء  اء ب ري ج د الحري سألة، وبع ذه الم ي ه اه ف ًا ِإّي ري مخطِّئ ى الحري ري عل ن ب ورّد اب
ال    إن آان هذ  «: فقال. في المقامات ) أحمّر، وأصفرّ (مناقض لكالمه إذ استعمل      ا هو التحقيق، فِلَم ق

اه، واحمّرت      «: وقال في الحرامّية  . حتى أْنَثنى ُمْحَقْوِقفًا ُمْصفّراً   «في المقامة الكوفّية     أزوّرت مقلت ف
  .]٦١٤[»وجنتاه

ى ال              اّر بمعن وَبيََّن أن ٱحمّر مقصوٌر من ٱحماّر وٱدهمَّ مقصورًا من ٱدهاّم وان ٱحمّر وٱحم
د أحد من                   فرق بينهما في المعنى وبهذا الر      ر معروف عن رأي غي ذا ال ري، واّن ه أي تعقب الحري
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ون     ون الل و آ ري ه ا رآه الحري ار، فم ن ٱحم صوٌر م ّر مق رون أن ٱحم م ي صريين، ألّنه ة الب أئم
ه        ال في زول فيق سبب ي ان ل ا إذا آ ّر، أّم فّر وٱحم ه ٱص ال في ًا فيق ستقرًا، ثابت صًا، م اّر، : خال ٱحم

  .]٦١٥[وٱصفاّر
  .]٦١٦[وآّرر ابن منظور ما جاء به الحريري

ن         ه ع ا نقل ه بم ًا رأي ري متابع ب الحري ذي تعق ري ال ن ب ي رأي اب ن الحنبل رض اب وع
شيء                    «: الجوهري فقال  د ٱصفّر ال ى، وق اّر بمعن شيء وٱحم ّر ال د ٱحم ويعضده قول الجوهري وق

  .]٦١٧[»وٱصفاّر وصفَّره غيره
سألة في موضعين           ذه الم اجي ه ن       آما تناول الخف رأي اب ه ل  من شرحه، األول عرض في

ين صيغة                ال   (بري ذاآرًا ما جاء به ابن عصفور الذي ساوى ب ل، وأفع غ        )أفع ال أبل ل إّن أفع ، وقي
ه                   من افعّل، ثم تعقب الخفاجي الحريري مبّينًا نقض الحريري لما يراه خطأ، إذ جاء بما يخالف رأي

ا        ى محقوقف     «في مقامته الكوفية القائل فيه ى انثن اه،             حت ازورت مقلت ة ف ال في الحرامي ًا مصفرًا وق
ال   اه، وق رت وجنت ات       : واحم وان والعاه ا  األل اّل بابهم ّل وأفع م اّن افع يض ث يش األب ود الع اس

ل إذا انتصف وٱقطاّر                     اّر اللي واأللوان أآثر مثل ٱحمّر وٱعوّر، وقد يجيء في غير ذلك آقولهم انه
  . ]٦١٨[»النبت إذا طال

ذهبين      والموضع الثاني عندم   وفي (ا عرض لكال الم ذي أجاز التعجب من البياض          ) الك ال
ذا    ى ه شدوا عل وِرق وأن ن ال يض م اؤه أب واتر م ديثًا مت ّين ح وان، فب ا أصول األل سواد؛ ألّنهم وال

  :المذهب قول الشاعر
      فأنت أبيضهم سربال طباخ  إذا الرجال شتوا واشتّد أآلهم

  :  وقوله
  يض من أخت بني بياض    أب  جارية في درعها الفضفاض

ه ري ورّده بقول ول الحري اجي ق د ضعف الخف ه «: لق ع علي ه لحن مجم ول المصنف إّن فق
يس أبيض في األول محتمل للوصفية                يس بمق ه ل ه مع َأن دليل فإّن ليس بصحيح وقد ُنوزعوا في ال

ذ                البيض ال ي ال وفي الثاني محتمل ألن يكون من البيض وهو آناية عن أن أوالدها لغير رشدهم آ
  .]٦١٩[»يدري ممَّ حصل آما في آشف المشكل

ي     اوز الثالث وب تتج وان والعي ال اَألل رأى أّن َأفع ري ف ى رأي الحري اجي عل ق الخف وعّل
ة             «وهذا الرأي غير مرضيٍّ؛      لتوجيه ما ٱّدعاه وإّنما المرضّي عندهم َأنَّ الوصف منه جاء على زن

  .]٦٢٠[»الأفعل، فلو صيغ منه اسم تفضيل التيس في بعض األحو
ا     ) أعمى(معنى  ) هـ٢١٠ت  (ونقل أبو عبيدة     ّد عمى   (في اآلية بأّنه ، وذآر األزهري     )أش

                                           
 .١٤ق :  حواش لطيفة وتحقيقات شريفة: ينظر] 615[
 .١٦ -١٥ق : تهذيب الخواص: ينظر] 616[
 .٦٠: بحر العوام] 617[
 .٥٠: شرح درة الغواص] 618[
 .٥٥ -٥٤: شرح درة الغواص] 619[
 .٥٥ -٥٤: نفسه] 620[



راه بالقلب   . في تهذيبه أن العمه هو التحيُّر، وتكون العمه في الرأي والعمى في البصر    والخفاجي ي
  .]٦٢١[»ويكون العمى في القلب فيقال رجل عٍم إذا آان ال يبصر بقلبه«: فيقول

أجيب عنه بجوابين أحدهما أّنه من عمى        «: ة عن هذا السؤال البن السراج فقال      ونقل إجاب 
ه واآلخران يكون من عمى                       القلب وإليه ينسب أآثر أهل الضالل فيقال ما أعماه آما يقال ما أحمق
دنيا أعمى وهو في اآلخرة أضّل                            ان في ال ا آ ه أعمى آم ل أّن ذا ب العين وال يراد به أعمى من آ

  .]٦٢٢[» سبيًال
  : وأورد الخفاجي الرأي اآلخر للمذهب البصري من امتناع ما قاله الشاعر

        ألنَت أسوُد في عيني ِمَن الظَُّلِم  أبَعد بِعدَت بياضًا ال بياَض َلُه
اً           وان مطلق ّدم المذهب        . فالكسائي وهشام جّوزوا بناء اسم التفضيل من األل اجي فق ا الخف أّم

  .]٦٢٣[تنبي آوفي فال اعتراض عليهالكوفي على المذهب البصري، والم
اس لكن                        سألة خالف القي ذه الم رأى أنَّ المسموع في ه وأّآد رأيه السابق في آتاٍب آخر ف

  .]٦٢٤[هذا ال ينافي قاعدة المنع عنده، ولعّل في التجويز هنا تيسيرًا وتوسعة في الكالم
ّدثًا عن صياغة أفعل ا                  اجي، متح ا الخف لتفضيل من    ويعرض اآللوسي لآلراء التي ذآره

وب                 «: األلوان فيقول  ذا الث ا أبيض ه ويقولون أفعل في التعجب من األلوان والعاهات نحو قولهم م
ذا أعور                        د أبيض من عمر وه ولهم زي وما أعور هذا الفرس آما يقولونه في التفضيل منها نحو ق

 من الثالثي   من ذاك والكل لحن مجمع عليه وغلط مقطوع به؛ ألّن العرب لم تبن فعل التعّجب إالّ      
ل      ع فع ث امتن ه وحي ع من ه ويمتن وز في ا يج ل التعجب فيم م فع ساوي حك ضيل ي ل التف م أفع وحك

  .]٦٢٥[»التعجب منها امتنع أفعل التفضيل
ور          ذهب جمه ا آم ذآور فيه ّدد الم ا، فع ذاهب فيه ين الم الف ب ي الخ اقش اآللوس ا ن آم

ذي     وفي، ال ذهب الك شام، والم ن ه سائي، واب ذهب الك صريين، وم يغتي   الب اء ص ه بن وا علي  قاس
  .]٦٢٦[التعجب من أفعل التفضيل؛ وذلك الستواء البابين في أآثر األحكام

ًا                  ك لحن ى آون ذل اع عل رى أّن دعوى اإلجم سألة، إذ ي ذه الم على أنَّ لآللوسي رأيًا في ه
اني                     غير صحيحة ألّنه  يحتمل أن يكون أبيض في البيت األول وصفًا ألفعل تفضيل وفي البيت الث

ذي ال                    ي البيض ال ده آ ر رش حتمل أن يكون من البيض المعروف، والكالم آناية عن أّن أوالدها لغي
  .]٦٢٧[يدري ممَّ حصل

الى                      ه تع ه بقول د من الضاللة المشار إلي ذي يتوّل ن  : وإّن أعمى هو من عمى القلب ال َوَم
ى           َرِة َأْعَم ي اَآلِخ ّد عمىً  ]٦٢٨[ َآاَن ِفي َهِذِه َأْعَمى َفُهَو ِف ه      . ، أي أش ال عمى وعم ى من ق ورّد عل
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ه األزهري                 ا قال ذآر م تعارة ف ول يكون العمى في        «: قلبه بأّن األول للبصر وهو في القلب اس وأق
سؤال            ... القلب أيضًا فيقال رجل عٍم إذا آان ال يبصر بقلبه          دما أورد ال سراج بع ن ال وفي أصول اب

ه  باآلية أجيب عنه بجوابين أحدهما أّنُه من عمى القلب واآل        خر أن يكون من عمى العين وال يراد ب
  .]٦٢٩[»أعمى من آذا بل أّنه أعمى آما آان في الدنيا

ه                ول في تأويل ه آخر فيق : وإّن البيت الذي ذآره المتنبي إّما أنَّ يعد من رديئه وإما َأْن يتأّول
إن اسود فيه وصف محض مذآر سوداء ومن لتبيين جنس السواد، وليست الداخلة على المفضل                «

ذا وال                    ل ه عليه، ولك أن تقول المتنبي آوفي وقد سمعت مذهب الكوفيين فال اعتراض عليه في مث
  .]٦٣٠[»...يحتاج إلى التأويل

ي أن أذآر    ) أفعل للتفضيل   (وبعد هذا العرض للنقد الموجود في شروح الدرة حول           يلزمن
  .شروط صياغتها، وآراء العلماء فيها

شترآا في معنًى من المعاني وزاد أحدهما على اآلخر   فافعل هو اسم يدّل على أّن شيئين ا 
ى                           دّل في أغلب صوره عل ى أّن أفعل التفضيل ي سهيل عل في هذا المعنى، ونّص ابن مالك في الت

  .]٦٣١[الثبوت والدوام ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك
  :]٦٣٢[وجمع ابن مالك الشروط في ألفيته قائًال
        َقاِبَل َفْضٍل َتمَّ َغْيِر ِذي ٱْنِتَفا  َفا،َوُصْغُهَما ِمْن ِذي َثالٍث، ُصرِّ

  َوغْيِر َساِلٍك، َسِبيل ُفِعَال  َوَغْيِر ِذي َوْصٍف ُيَضاِهي أْشَهال،       
ة أحرف            ى ثالث ا زاد عل ومن شروطه َأْن يكون مصوغًا من الفعل الثالثي المجّرد، ألّن م

  .يمتنع أْن يبنى منه أفعل
ضيل من  اء التف ا بن لأ(أم ًا، ورأٌي ) فع ع مطلق ازني يمن ا رأٌي للم ه آراء منه اعي ففي الرب

ل أو                      زة للنق ين أن تكون الهم ذي يفصل ب لسيبويه وجماعة يجّوزون مطلقًا ورأٌي البن عصفور ال
  .لغيره

ى             ذا الفعل عل ضًا أن ال يكون الوصف من ه ه فعالء    (ومن شروطه أي ذي مؤنث ) أفعل ال
ًا من                    الصفة المشّبهة، ألّن هذه الصفة     ة أفعل للتفضيل مخوف ادة آدالل ى التفاضل والزي دل عل  ال ت

صفة                           اب ال اب؛ ألّن ب ذا الب ى المفاضلة أالَّ يكون من ه ا دّل عل اللبس بين الصيغتين اشترطوا فيم
  .وهذه حّجة المذهب البصري. المشبهة يدّل على مطلق الصفة

دلّ    ا ي ضيل مم ل التف صوغ أفع وز أْن ن وفي فيج ذهب الك ا الم وب  أّم وان والعي ى األل  عل
شريف    ذا  . الحسية الظاهرة سائغًا ومقبوًال، ويؤّيده الدليل من الشعر العربي الفصيح والحديث ال وه

  :الرأي الذي فّضله شّراح الدرة معتمدين على بيت من الشعر لطرفة بن العبد
     فأنت أبيضهم سربال طباخ  إذا الرجال شتوا واشتد أآلهُم

  : وقول رؤبة
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     أبيض من أخت بني اباض  في درعها الفضفاضجارية 
بن    (في صفة الحوض  ) g(ومنها أيضًا قول الرسول الكريم    اؤه أبيض من الل ، وفي  ]١[)م

  .]٢[)أسود من القار(صفة جهنم 
ا     اض، ألّنهم سواد والبي ي ال وفي ف ذهب الك د الم دليل القياسي يؤّي رى َأنَّ ال ري ي والحري

ول المتنبي         أصل األلوان ومنهما يترآب سائر     ها من الحمرة والصفرة والخضرة وعلى ذلك جاء ق
  :مخاطبًا الشيب

     ألنت أسود في عيني من الظَُّلم  أبعد بعدت بياضًا ال بياض له
ا         ) غير محسوسة (أّما إذا آانت األلوان والعيوب معنوية        فيصّح صوغ أفعل للتفضيل منه

  .ى اللغة الفصيحةولكن الحريري أراد أن يرتقي إل. ٦٣٣]٣[مباشرة باتفاق
  

ال تقول زيد أبيض من عمرو      «: وأفعل التفضيل ال ُيبنى من المبني للمفعول، قال الميداني        
اد                           ستقرة في الشخص وال تك ياء م ذه األش بح عورًا، ألّن ه وال أعور منه بل تقول أشّد بياضًا وأق

زيد أيدى  : رجل ال تقول  تتغير فجرت مجرى األعضاء الثابتة التي ال معنى للفعل فيها نحو اليد وال            
  .]٦٣٤[»من عمرو، وال فالن أرحل من فالن

  عمى يعمى عمًى : في اآلية، فإّنه جاز أن تكون من عمى القلب، تقول) أفعل(وأّما 
ونَ  مِّْنَها ُهم َبْل: فهو عٌم وهم عمون وعمى وعميان، قال تعالى الى  ]٦٣٥[َعِم ال تع : ، وق

ُعْمٌي ُصمٌّ ُبْكٌم]٦٣٦[وقال ، :ا َعَلْيَها َيِخرُّوا َلْمَوُعْمَياًنا ُصم]٦٣٧[.  
رى                         « ا ي دنيا أعمى القلب عم ذه ال ان في ه فاألّول في اآلية اسم والثاني تفضيل أي من آ

ه من        من قدرة اهللا في خلق السماوات واألرض وغيرهم مما يعاينه فال يؤمن به فهو عّما يغيب عن
ّد عمىً      ه أي أش ؤمن ب د . أمر اآلخرة أعمى أن ي الى    وي ه تع ذا قول ى ه ن : ّل عل انَ  َوَم ي  َآ ـِذِه   ِف َه

  .]٦٣٨[َسِبيًال َوَأَضلُّ َأْعَمى اآلِخَرِة ِفي َفُهَو َأْعَمى
ستعمل          «:  لهذه المسألة، فقال   ]٦٣٩[وقد عرض األنباري   ه يجوز أن ي ذهب الكوفيون إلى أّن

وب    : أن تقول في التعجب من البياض والسواد خاّصة من بين سائر األلوان نحو            ) ما أفعله ( ذا الث ه
ائر              . ما أبيضه وهذا الشعر ما أسوده      ا من س وذهب البصريون إلى أنَّ ذلك ال يجوز فيهما آغيرهم

شاعر           : األلوان أّما الكوفيون فاحتّجوا بأن قالوا      ال ال د ق ل فق ا النق أنما جّوزنا ذلك للنقل والقياس، أّم
  :وهو طرفة بن العبد البكري آما في مجمع األمثال
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  ]٦٤٠[     فأْنَت أْبَيُضُهْم ِسْرَباَل َطبَّاِخ  لرَِّجاُل َشَتْوا وٱْشَتدَّ أآُلُهُمإذا ا
ه  (جاز في  ) أفعلهم(وإذا جاز ذلك في     ) أبيضهم(وجه االحتجاج أّنه قال      ) ما أفعله وأفعل ب

  :]٦٤١[ألّنهما بمنزلة واحدة في هذا الباب وقد قال الشاعر وهو رؤبة بن العجاج آما رواه البغدادي
    ُتَقطُِّع الَحِديَث باإلْيماض  َجاِريٌة في ِدْرِعَها الَفْضَفاِض

  أْبَيُض من ُأخِت َبِني إَباِض
ال  يض(وق ذا جاز ) أب ل من آ ي أفع ك ف اض، وإذا جاز ذل ل من البي و أفع ه (وه ا أفعل م

ه  (ألّنهما بمنزلة واحدة، في هذا الباب أال ترى أّن ما ال يجوز فيه              ) وأفعل به  ه   ال ) ما أفعل يجوز في
ع           ) أفعل من آذا  ( ه يمتن إذا ثبت أّن ذا، ف وآذلك بالعكس منه ما جاز فيه ما أفعله جاز فيه أفعل من آ

في آّل واحد منهما ما يمتنع في اآلخر، ويجوز في اآلخر دّل على أّنهما بمنزلة واحدة، وآذلك في      
ذا فوجب أن يجوِّز استعمال                 ) أفعل به ( إذا ثبت ه اع ف ه    (في الجواز واالمتن ا أفعل من البياض    ) م

وان                          ا أصال األل وان ألّنهم ائر األل سواد والبياض دون س ك من ال وأّما القياس فقالوا إّنما جوزنا ذل
ك،                  ر ذل ى غي ة إل ومنهما يترّآب سائرها من الحمرة والصفرة والخضرة والصهبة والشهبة والكهب

سائر األ             ا جاز أن يثبت ل وان آّله ا  األصلين لألل ا هم ّدمين      فإذا آان ا ومتق ا أصلين له وان، إذ آان ل
  .]٦٤٢[»عليها

لذا فالمذهب الكوفي الذي رجَّحه شراح الدرة هو الذي يجّوز لنا أن نصوغ أفعل للتفضيل                
شعر العربي الفصيح              . مما يدّل على السواد والبياض والعيوب      ول؛ ألّن ال ائغ ومقب شيء س وهذا ال

  ).g(جاء به، وأقوال مأثورة عن الرسول الكريم 
  

  الظروفالظروف
اب             ذا الب اب الظرف المضاف     (وخّص الحريري مسألة اهتّم بها في ه اك     ) ب رأى أّن هن ف

ولهم     ي ق ب فف ة الترآي ي حال افة، وف د اإلض ى عن ي المعن ًا ف ى  «فرق ساِء عل ا صباح م د يأتين زي
ه                  راد ب ه، وهو أنَّ الم ى في رق يختلف المعن ا ف اإلضافة ويأتينا صباَح مساَء على الترآيب، وبينهم
د                            ه عن راد ب ساٍء، والم ا في صباح م دير الكالم يأتين مع اإلضافة أّنه يأتي في الصباح وحده، إذ تق
ا صباحًا                     ان األصل هو يأتين ترآيب االسمين وبنيتهما على الفتح أّنه يأتي في الصباح والمساء وآ

ا                ه أخفُّ الحرآ تح ألّن ل في       ومساًء فحذفت الواو العاطفة، وُرّآب االسمان وبنيا على الف ا ُفِع ت آم
  .]٦٤٣[»العدد المرآَّب من أحد عشر إلى تسعة عشر

سابقة إذ                           سائل ال ه في الم ا هو حال اس آم د القي ري اعتم رى أّن الحري فمن هذا العرض ن
ال في                         ذا ق د فله ة زي ٍد في رتب ثًال غالُم زي ه فم ا أضيف إلي ة م رأى أنَّ المعّرف باإلضافة في رتب

ان المضاف         حالة اإلضافة بمثابة شيء واحد،       ّدر في إْن آ ألّن في اإلضافة نقّدر حرفًا محذوفًا فتق
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اني           . إليه ظرفًا واقعًا فيه المضاف     وفي حالة الترآيب؛ ألّن أصل االسمين العطف فعطف االسم الث
  .فلهذا يكون المعنى في الصباح والمساء) الجمع(على األول والواو تفيد 

درة  ارح ال ري(ورأى ش ن ب رق ب) اب الم أنَّ ال ف سابقين، ألّن الك رآيبين ال ين الت المعنى ب
  .]٦٤٤[»ليس مذهب أحٍد من النحويين البصريين«الذي قاله الحريري بوجود فرٍق بينهما بالمعنى، 

يقال ِسر عليه صباح   «: واعتمد على صحة ما ذهب إليه عّما نقله عن أبي سعيد السيرافي           
ناهن واحد ثم قال وسير سر عليه صباح         ومساَء وصباح مساء وصباَح ومساء وصباحًا ومساًء مع       

ع              ) ضربت غالم زيد  (مساِء مثل قولك     في أّن السير ال يكون إّال في الصباح آما قال الضرب ال يق
إّال باألول وهو الغالم دون الثاني، ألّنك لم ترد أّن السير وقع فيهما لم يكن في إثباتك بالمساء فائدة                   

ول وإّن يبويه تق ال س ح وق ص واض ذا ن باحًا وه اه ص ساء ومعن باح وم ى ص سار عل ه ي
  .]٦٤٥[»...ومساًء

ه     صّرح برأي ويتين دون أن ي ادتين لغ ن م ه ع ي حديث ادة ف ذه الم ور به ن منظ أتي اب م ي ث
  .]٦٤٦[فيها

ال      ه شعرًا إذ ق : وتساهل الخفاجي برأيه ذاآرًا رأي ابن بري ورأي السيرافي موضحًا رأي
يس       قال السيرافي يقال سير عليه صباح مساء وص       « اهن واحد ول ساء ومعن باح مساء وصباحًا وم

ا أنَّ       صباح آم ي ال ون إّال ف سير ال يك ي أنَّ ال د ف الم زي ل ضربت غ ساء مث ه صباح م ير علي س
م يكن في                     ا ل ع فيهم سير وق رد أنَّ ال الضرب ال يقع إّال باألول وهو الغالم دون الثاني ألّنك لو لم ت

ساء يحسن      إتيانك بالمساء فائدة وهكذا قال سيبويه        فال عبرة بما قاله المصّنف وعلى ذآر صباح م
  :إيراد قولي فيه

     تهدي لرائيها ضنى األهواء  يا طرة من فوق غرة شادن
  ]٦٤٧[»  عبث النسيم بها صباح مساء  عبث الغرام بمهجتي في حّبها

  .واحد عند الخفاجي) صباحًا مساًء(وهذه األبيات التي ذآرها تدّلنا على أّن معنى 
.]٦٤٨[»وما ألطف قول الخفاجي«: د اآللوسي ما جاء به الخفاجي من رأي قائًالوأّي  

شروح نعرض لمجموعة من آراء                    سألة في ال ذه الم وبعد عرض اآلراء التي قيلت في ه
يبويه    ه             «: النحاة، قال س ه علي م يجز أن تبني مًا ل دأت اس تمكِّن إذا ابت ر الم ا من غي ا ذآرن ع م وجمي

ك   . موعُدك ُسَحْيرًا، وموعُدك صباحاً    : ًا، وذلك قولك  وترفع إّال أن تجعله ظرف     ل ذل سار    : ومث ه لي إّن
دًا   ساًء صباحًا واح ه صباحًا وم د بقول يس يري ساًء، ول اه صباحًا وم ا معن ساَء، إّنم ه صباَح م علي

ساَءها             ه وم د صباَح أّيام ه يري دًا، ولكّن تمّكن من                . ومساًء واح م ت ذه األسماُء التي ل يس يجوز ه فل
نجم                       المصاد وق ال ة وُخف وم الجمع ا من األسماء أن تجري مجرى ي ر التي َوضَعت للحين وغيره
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  .]٦٤٩[»ونحوها
ي  شري ف ل    «ورأي الزمخ ساء وآ باح وم ل ص ًا أي آ ًا ويوم ساًء ويوم باحًا وم ه ص آتي

  .]٦٥٠[»...يوم
اء          ساءَ   (وبّين ابن يعيش سبب بن ائالً ) صباَح م ى الحرف وهو            «: ق ضّمنه معن ي لت ه ُبن إنَّ

ه                       الوا راد صباحًا بعين يس الم ذلك ول ا ل و آأّنك قلت صباحًا ومساء ويومًا يومًا فلّما حذفت الواو ُبني
ساء            أو يومًا بعينه ولو أضفت فقلت صباِح مساء لجاز آأّنك نسبته إلى المساء أي صباحًا مقترنًا بم

  .]٦٥١[»وجاز إضافته إليه لتصاحبهما
ون   واز أن تك رحه ج ي ش ح الرضي ف د وّض ساَءصباَح(وق ون )  م واز أن تك ة وج مبني

ساًء أي                     ساء وصباحًا فم ه صباح م مضافة، وقّدروا حرف الجر وتقديره فيها يؤّدي إلى القول لقيت
ًا                      ًا فيوم ى يوم ان المعن دتها التعقيب فك وم، وفائ ى العم د أّدت معن ا ق اء فيه ساء، فالف آل صباح وم

عطف فسيكون المعنى يومًا بعد يوم وصباحًا  عقيبه بال فصل إلى ما ال تناهي وإذا لم يقّدر حرف ال       
  .]٦٥٢[»بعد مساء

  .]٦٥٣[وعّلة البناء في هذه األسماء لم تكن ظاهرة

  
  ))آال، آلتاآال، آلتا((

سائل التي                        سألة من الم ذه الم ه وه د النحوي في دّرت اهتّم الحريري بمسألة ُأخرى في النق
ال           ه إذ ق ا       «: مال فيها لألفصح آما هو حال رَّجلين خرج ون آال ال رأتين حضرتا،        ويقول ا  الم  وآلت
ال ا، فيق ر فيهم د الخب ار أن يوحَّ رأتين حضرت، ألّن آال : واالختي ا الم رجلين خرج، وآلت آال ال

ا                      ا آم ار عنهم ع اإلخب ذا وق ين، وله ا مثنَّي وآلتا اسمان مفردان ُوضَعا لتأآيد االثنين، ولينافي ذاتهم
ل  ]٦٥٤[ُأُآَلَها آَتْت اْلَجنََّتْيِن ْلَتاِآ: يخبَر عن المفرد وبهذا نطق القرآن في قوله تعالى م يق ا،  : ، ول آتت

  : وعليه قول الشاعر
  ]٦٥٥[  َقنًا من َقَنا الخطّى أو ِمْن َقَنا الِهْنِد آالنا ُينادي يا نزاُر وبيَنَنا

  : وقول اآلخر
  ]٦٥٦[   وَنْحُن إذا ِمْتَنا أشدُّ تغانيا  آالنا غنيٌّ عن أخيه حياَته

ال األول ا : (فق اديآالن ل )ين م يق ان: (، ول ر )ينادي ال اآلخ يّ : (، وق ا غن ل  ) آالن م يق ول
ان( ى أو )غنّي ى المعن ل عل ا ُحِم و ممَّ ا فه ٍر عن آال وآلت ة خب ار تثني ي بعض األخب إن وجد ف ، ف
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  .]٦٥٧[»لضرورة الشعر
ه       سألة بقول ذه الم ار (وعّلق ابن بري على قول الحريري الذي يجوِّز فيه ه ال ) واالختي : فق

ب المخارج فكيف                  : دقال محم « ون بتطّل م والخواص حقيق ار وه تكثير التغليط بالداللة على المخت
  .]٦٥٨[»يضيق عنهم الُعْذُر في استعمال الجائز

ري                    ن ب اء وأورد اب ن جبن رة ب ى المغي ونسب ابن بري البيت الذي استشهد الحريري به إل
ه     مثنى حمًال على معناها ومجيئه مفردًا حمًال على       ) آال(مجيء خبر     اللفظ معتمدًا على صّحة رأي

  : بما نقله من قول الفرزدق الذي أورد آال الوجهين في خبرها في قوله
     قد اقلعا وآال أّنَفْيهما رابي  آالهما حين جّد الجري بينهما   

ه «: وعّلق ابن جني على هذا البيت قائالً      ) اقلعا، ورابي (وهنا أفرد وثّنى في      ا  : فقول آالهم
عيف   ا ض د اقلع ه    ق ى، وقول ى المعن ل عل ه حم ى       : ؛ ألّن ل عل ه َحْم وّي ألّن ي ق ا راب ال أنفيهم آ

  .]٦٥٩[»اللفظ
  :وقد ذآر آال الوجهين أيضًا في قول األسود بن يعفر

      توفي المخارَم يرقياِن سوادي  إن المنّية والحتوف آالهما
  .]٦٦٠[)يرقيان، ُتوفي(فثّنى وأفرد إذ قال 

ا مع        ًا في        وجعل ابن منظور الحديث عنه ري، متطّرق ول الحري ذآر ق ة ف الحروف المعتل
  .]٦٦١[)آلتا(و) آال(هذه المسألة إلى آتابة 

اجي يجوِّز في     ا  (والخف الى       ) آال وآلت ه تع راد نحو قول ا في اإلف اة لفظهم ا : مراع   ِآْلَت
  :، ومراعاة المعنى وهذا قليل فضرب لها مثًال قول الشاعر]٦٦٢[ ُأُآَلَها آَتْت اْلَجنََّتْيِن

      ............  آالهما حين جّد الجري بينهما
  :وقول اآلخر

     ونحن إذا ِمتنا أشدُّ تَغانيا  آالنا غنّي من أخيه حياَتُه
رى أّن الصحيح                    اجي ي إذ اختلفوا في نسبة البيت فقسٌم يرى أّنه لمغيرة التميمي، لكن الخف

ى     فيه هو لعبد اهللا بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب إذ عرض له       دًا عل بقته معتم ولألبيات التي س
  .]٦٦٤[وفضال عن ذلك فشعره مجموع. ]٦٦٣[ما ُذِآر في الكامل وزهر اآلداب من نسبة للبيت 

ى،      ان معن ًا مثني ردان لفظ مان مف ا اس ن أّنهم ري م ا رآه الحري رأوا م درة ف ّراح ال ا ش أم
  :  بقول الشاعرلفظًا ومعنًى بدليل أنهم استشهدوا) آال(ولكنهم جوزوا عود الضمير إلى 
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       قد اقلعا وآال انفيهما رابي  آالهما حيَن جدَّ الجرَي بينهما
ى                 ) آال(على أّن الضمير يعود إلى       ى اللفظ فقط دون المعن ًى، ومن الحمل عل ًا ومعن لفظ

د      ) قد اقلعا (إذ وردت مفردة ولم يقل رابيان، وفي الحمل على المعنى آلمة            ) رابي(قوله   ل ق م يق ول
  .ًا لكالهما في هذا الشاهداقلع وفاق

ّده                    زاوي إذ ع يم الع ه رح وهذا الخطأ الذي نّبه عليه الحريري ُينّبه اليوم عليه الدآتور نعم
ورة                          دة الث ة وجري دة الجمهوري شرته جري ال ن ا جاء في مق ى م ق عل من االستعمال الضعيف، فعل

  ).ودان في آل استعارةوآال الطرفين موج(، )وآالهما ولدا من رحم ثقافي واحد: (يقوالن فيه
ه دآتور نعم ول ال ضعافه، «: ويق ى است ون عل ع اللغوي تعمال َأجم ارتين اس اتين العب ي ه ف

ى                    ) آال(وهو إيراد ما بعد      دها داًال عل ا بع راد م ى، والفصيح إي ى المعن ًال عل داال على التثنية، حم
ى     ظ، ألّن معن ى اللف ًال عل رد حم ال(المف ا) آ ن : (هن ل م ان ع )آ ذا آ ول  ، ول ب أن يق ى الكات : ل

افي واحد          (ألّن معنى هذه العبارة     ) وآالهما ولد من رحم ثقافي واحد     ( د من رحم ثق ا ول ) آل منهم
  .]٦٦٥[»)آل من الطرفين موجود في آلِّ استعارة(ومثل ذلك يقال في العبارة الثانية 

َدكَ  ُلَغنَِّإمَّا َيْب: وأوضحه إذ يقول تعالى، وتدعم الرأيين لغة القرآن وهي أصح الكالم  ِعن
  .]٦٦٦[لَُّهَمآ ُأفٍّ َتُقل َفَال ِآَالُهَما َأْو َأَحُدُهَما اْلِكَبَر

  .]٦٦٧[َنَهًرا ِخالَلُهَما َوَفجَّْرَنا َشْيًئا ِمْنُه َوَلْم َتْظِلْم ُأُآَلَها آَتْت اْلَجنََّتْيِن ِآْلَتا: وقوله تعالى

  
  التعريف في العددالتعريف في العدد

دد المضاف               وهذه مسألة من المسائل التي اه      ون الع م يعّرف ى أنه تّم بها الحريري فأشار إل
ولهم )الثالثة األثواب(بإدخال األلف والالم على آل من المتضايفين         ة    : ، فرأى أنَّ ق ا فعلت الثالث م

ا فعلت        األثواب تعبير غير فصيح واالختيار فيه تعريف االسم األخير من آلِّ عدد مضاف فيقال م
ا      ) ال(في ذلك على القياس، ذاآرًا العلة في وجوب حذف          معتمدًا  ) ثالثة األثواب ( من المضاف بم

دد رأوا         «: جاء على لسان أبي القاسم الذي يقول   ذا الع دٌّ من دخول أل التعريف في ه لّما لم يكن ب
الوا   ًا فق ا جميع و عّرفوه م ل افة    : أنه ف وباإلض الم التعري م األول ب ّرف االس واب لتع ة األث الثالث

ة وال ي اقض    الحقيقي ده لتن م األّول وح وا االس م عّرف و أنَّه ين، ول ن وجه م م رَّف االس وز أن يتع ج
َق إّال         م يب ره، فل رة تنكِّ ى النك الكالم؛ ألنَّ إدخال األلف والالم على االسم األول يعرِّفه، وإضافته إل

لِّ  ه، فيحصل لك ّرف األّول بإضافته إلي ف، ويتع الم التعري و ب ّرف ه اني ليتع رَّف الث ٍد أن ُيَع  واح
  .]٦٦٨[»منهما التعريف من طريق غير طريق صاحبه

ه في                      ن شعراء االحتجاج ألّن ه ّم وم أّن واحتّج الحريري ببيت من الشعر لذي الّرمة، ومعل
  :ضمن عصور االحتجاج التي حددوها إلى ابن هرمة، والبيت هو
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  ]٦٦٩[  ثالُث األثافي والرسوم البالقع  وَهْل َيْرجُع التسليَم أو يكشُف العمى
اس؛ ألّن االسم       ّل بالقي اّل ال يخ ثم تطّرق إلى العدد المرّآب فرأى أنَّ إلحاق جزءه االول ب

سعة؟    «. المرّآب يعامل معاملة االسم الواحد، واالسم الواحد تلحق الم التعريف بأّوله    ال التِّ ا يق فكم
  .]٦٧٠[»يقال ما فعلت التسعُة عشر؟

ز  (ورأى أّن األلف والالم ال تلحق الجزأين         دود والممّي رّآبين، فال     ) المع ا م ى وإن آان حت
  .]٦٧١[األحد عشَر الثواب، حتى وإن ُنقل هذا الكالم عن بعض الكّتاب: يقال

ى االسم                          ان عل ئّال يجتمع تعريف ي القاسم ل ا عن أب وبّين ابن منظور العّلة نفسها التي نقله
  .]٦٧٢[الواحد فوجب تعريف الثاني

ي ل  ستوى الكالم اجي الم ل   وأوضح الخف ه المتمث سألة فعرض لقول ذه الم ي ه ري ف لحري
  .فرأى أّن هذا الرأي عند الحريري غير ممنوع) واالختيار(بـ

ن      مين، لك ى االس الم عل ف وال ال األل وِّزون إدخ ذين يج وفيين ال رأي الك رض ل وع
  .]٦٧٣[البصريين يدخلون األلف والالم على االسم األخير، ولكن قد تدخل عليهما شذوذًا ال قياسًا

ى                ]٦٧٤[ابن عصفور و ه إل ة في ًا إلضافة المعرف  جوَّز تعريف المضاف فقط، لكّنه عّده قبيح
األلف                     النكرة، وورد في صحيح البخاري بتعريف االسم األول وجاء في صحيح البخاري وأتى ب

  .دينار
ين                  ريفين مختلف اع تع وجّوز الرضي تعريف االسم من وجهين، فرأى أْن ال مانع من اجتم

داء وال حاجة             ) يا زيد (و) زيدنا(نحو   ة والن فاجتمع هنا تعريف العلمية واإلضافة، وتعريف العلمي
  .]٦٧٥[ورأى أّن إضافة االسم إلى النكرة تخّصصه ال تنكره. إلى ادعاء تجريده من أحد التعريفين

انع لتعريف              ريقين المجّوز والم ولم يوضح اآللوسي رأيه واآتفى بعرض اآلراء لكال الف
  .]٦٧٦[المضاف

صورة       بعد   ا أراد ال ا وإّنم م يمنعه عرض النقد النحوي في هذه المسألة يبدو أنَّ الحريري ل
سالمة والفصاحة                 ى حرصه لل دّل عل رين      ، األفصح والمثلى للغة العربية وهو امر ي م آثي وهو فه

سألة           . ]٦٧٧[وهذه اللغة هي التي تعتمد على القياس الصحيح       . قبله ذه الم ره في ه ورأيه هذا الذي ذآ
سبب في عدم دخول                      قد سبق  ل ال ْن عّل نهم َم ّدة وم اء ع ى االسم      ) ال(ه إلى مثله علم واإلضافة عل
ضًا إذ رّد       . ]٦٧٩[ومنهم المبّرد الذي اعتمد في رأيه على البيت السابق        . ]٦٧٨[الواحد وابن الحاجب أي
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ـ       ر صحيح؛                 ) ال(إجازة الكوفيين إلضافة المعّرف ب ه غي ك بأّن ًال ذل م معّل دد، فضّعف رأيه  في الع
  .]٦٨٠[ألّنه يخالف القياس، ويخالف استعمال الفصحاء، وألّن المسموع منهم ثالثة األثواب

ى                     الم عل زون إدخال األلف وال ذين يجي وشّراح الدرة نراهم قد مالوا إلى رأي الكوفيين ال
سائي  «: المضاف، وهذا الرأي أيضًا أجازه ابن السّكيت عن الكسائي فقال        ال الك إذا دخلت في   : وق

  .]٦٨١[»)...ما فعلِت األحَد عشَر األلف الدرهِم: (آّله فتقولالعدد 
ه       د قول ي زي ن أب ة ع ن قتيب ن اب درهمِ  : (وُروي ع ِة ال ُس المائ شَر  (، )الخم سَة الع الخم

  .]٦٨٢[)الدرهم
ه رأي                           وَّى في ذي ق اس حسن ال تاذ عب وًال من المحدثين، فاألس ر لقي قب وهذا الرأي األخي

والحّق أنَّ حجة الكوفيين هي األقوى؛ العتمادها       «: البصري فقال الكوفيين، وأجاز األخذ بالمذهب     
ه لمن                   على السماع الثابت وهو األصل واألساس الذي له األولوية والتفضيل، فال مانع من األخذ ب
ل                     ه لتتماث اء بمحاآات ر االآتف شاء غير أنَّ المذهب البصري أآثر شهرًة، وأوسع شيوعًا، فمن الخي

  .]٦٨٣[»ي، وتتوحَّد، حيث يحسن التماثل والتوّحدأساليب البيان اللغو
ول            ر واالنتصار للمذهب البصري إذ تق رأي األخي : وترى الدآتوره نضال عدم صّحة ال

ا شاع مذهب البصريين واشتهر، وال حاجة                      « وأقوُل إنَّ حّجة الكوفيين لم تكن هي األقوى وإال م
ه،            ا ُتحاآي ه                 بنا إلى المحاآاة إْن لم تكن هناك قناعة بم َذ ب ا شاع، واألخ ة م ُم حقيق  ومن المنطق َفْه

ى                     ة التي توصلنا إل ى القناعة التاّم تها للتوّصل إل أآثر من غيره من قواعد لغوية، ونحوية ودراس
دود                  دد والمع ال في تعريف الع ّرد ق يما أنَّ المب ا عن وعي، وإدراك، وال س د اجتمع   «: األخذ به ق

اعُ          ذا ال يجوز وإجم نهم          النحويون على أنَّ ه ه م ْن خالف ى َم ٌة عل اع       ]٦٨٤[»هم حّج إّن إجم ه ف ، وعلي
اليب                         ا أس تقروا فيه ة اس د دراسة متعّمق ل بع ًا، ب أِت اعتباط م ي ة ل النحويين على أمر من أمور اللغ

  .]٦٨٥[»العرب، وطرائقهم في الكالم، حتى استنبطوا الصورة المثلى لها

  العدلالعدل
و  دل ه مٌ «الع شائع اس رة ال م النك ن االس شتّق م ى  أن ي ًى إل ة معن ا إلزال اؤه، أّم ر بن  ويغيِّ

  .]٦٨٦[»معنًى، وإّما ألن ُيسمِّى به
ًا                        ببًا مانع ذا يكون س ه سماعي ال قياسي؛ وله فهو تحويل االسم عن صيغته األصلية وباب

  .هذا من جهة إعرابه) الوصفية والعلمية(للصرف إذا توّفر فيه شرطان 
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ا    ا منه اء به يغ ج ه ص ال، َمفْ : (ول ل، ُفَع لُفَع ن    ) َع ر م ا أآث ان فيهم صيغتان اآلخرت وال
  .]٦٨٧[مذهب

ى                     والعدل يكون عن اللفظ والمعنى، فيصبح آأن فيه عدلين، فأّما عدل اللفظ فمن واحد إل
ه         أحد، وأّما عدل المعنى فتغيير العّدة المحصورة بلفظ االثنين إلى أآثر، وقول ثالث إنه عدل وعدل

ر        وقع من غير جهة العدل ألّنه للمعارف،      دل صار أآث ه بالع ه جمع ألّن دول وأّن وقول آخر انه مع
  .من العدة األولى

ة              رة والمعرف ة عدم الصرف في النك ول         ]٦٨٨[وحكم األشياء المعدول ا يق ه آم سبب في ، وال
  .]٦٨٩[»ألنَّه نكرة يوصف به نكرة«: سيبويه

سالة يكررو                       ذه الم ة في ه اب، إذ رأى ان العام ذا الب سائله به ن وخّص الحريري إحدى م
ون                 انوا يقول ة فك اظ معدول دم  «: ألفاظ العدد مخالفين االستعمال العربي والوارد ان تأتي هذه األلف ق
ه               اُءوا  : الحاجُّ واحدًا واحدًا، واثنين اثنين، وثالثة ثالثة وأربعة أربعة، والصَّواب أن يقال في مثل ج

ال         اع، أو يق ى ومثلث و        : أحاد وُثناَء وثالث ورب اُءوا َمْوحد وَمْثن ذه      ج رَب عدلت به ع ألّن الع مرب
دّل مجموع االسمين                     األلفاظ إلى هذه الصِّيغ لتستغني بها عن تكرير االسم، ويدّل معناها على ما ي

ادة         : هذا ُأحاد، ولالثنين  : عليه، ولهذا امتنع أْن يقولوا للواحد      هما مثنى، ولم يمتنعوا من ذلك إال لزي
ى ا  الى    معنى في ُأحاد على واحد، وفي ُثَناء عل ه تع سِّر قول ين، وُف انِكُحواْ : ثن ا  َف ابَ  َم م  َط نَ  َلُك  مِّ

ين       . ]٦٩٠[َوُرَباَع َوُثَالَث َمْثَنى النَِّساء ين اثنت ساء إن شاء اثنت ه من الن أي لينكح آلٌّ منكم ما طاب ل
أو ثالثا ثالثًا، أو أربعًا أربعًا، وليس انعطاف بعض هذه األعداد على بعض انعطاف جمع، ومثلها                

ةٍ   ُرُسالً  اْلَمالِئَكِة َجاِعِل:  قوله تعالىفي ي َأْجِنَح ى  ُأوِل الثَ  مَّْثَن اعَ  َوُث ه    :  أي]٦٩١[َوُرَب نهم من ل م
ه العرب من                          ا نطقت ب ة فيم جناحان ومن له َثالثة أجنحة، ومن له أربعة، وقد اختلف أهل العربي

ا جاء في شعر        إّنهم لم يتجاوزوا ُرباع إال إلى صيغ      : هذا البناء فقال األآثرون    ة ُعشار ال غير، آم
  :الكميت

     فوَق النِّضال خَصاًال ُعشارا  فلم يستريثوك حتَّى رميت
ى                      ِزي إل ا ُع ه م شد علي شار، وأن وروى خلف األحمر أّنهم صاغوا هذا البناء منسَّقًا إلى ُع

  : أّنه موضوع منه
.......  

      وثمانًا فاْجَتَلْدنا  وسداسًا وُسَباعًا   
.......  

  : وقد عيب على أبي الطّيب قوله
         لييلتنا المنوَطُة بالتَّناد  أحاٌد أم ُسداٌس في ُأحاِد
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  .]٦٩٢[»: ...وُنسب إلى أنَّه وهم في أربعة مواضع في هذا البيت
ك     ر ذل ا ذآ ى آم د معن ا لتحدي دل فيه رأى أنَّ الع سألة ف ذه الم ري بعرض ه ن ب تّم اب وٱه

َساء  مَِّن َلُكم َطاَب َما انِكُحوْا َف: الحريري فعرض لقوله تعالى ى  النِّ َالثَ  َمْثَن اعَ  َوُث ، إذ رأى  َوُرَب
ك        «: أّنه لم يرد الجمع بينها آلها، فقال       ى ذل ادة عل ر زي اع من غي لينكح ُآّل منكم مثنى وثالث ورب

ة             سام الثالث ذه األق اَع من غي       : أي الذي ُأِحلَّ لكم من نكاح النساء ه الَث وُرب ى وُث ى   َمْثن ادة عل ر زي
ين        : ذلك، آما تقول ُآل الرطب ُأحاَد ومثنى وُثالَث، أي         ين اثنت دًة واثنت دًة واح ذا الرطَب واح ُآْل ه

  .]٦٩٣[»وثالثًة ثالثًة
أّن   ة، ب ي اآلي ود ف رار الموج ل الزمخشري التك ر  « وعّل ع يوجب التكري الخطاب للجمي

ق                ذي أطل دد ال ا أراَد من الع ول للجماعة        ليصيب آل ناآٍح يريد الجمَع م ا نق ه، آم ذا    :  ل سموا ه اقت
ال  م   : الم َف دره ه           : وهو أل م يكن ل ردَت ل و أف ًة، ول ًة أربع ًة وأربع ًة ثالث ين، وثالث ين درهم درهم
  ).أو(وجاء العطف بالواو دون . ]٦٩٤[،»معنى 

  .]٦٩٥[ولم يخرج ابن منظور عن رأي الحريري
ا   ورّد ابن الحنبلي على الحريري الذي افتقرنا إلى رأيه في      أغلب المسائل النحوية جاء هن
ل، ُفعالن    (ليعرض لهذه المسألة، فيحّدد الصيغ التي استعملتها العرب للعدل بـ          تدّل  ) ُفعال، َمْفَع واس

  ]٦٩٦[:على الوزن األخير من قول الشاعر
  قاموا إليه زرافاٍت ووحدانًا

أخرى لجمع    وأورد صيغة    . ولهذا آان منصرفًا وليس معدوالً    ) واحد(جمع  ) حدانًا(فعّد و 
زة               )ُوْحدان(على  ) أوحد( د قلبت واوه هم ا، وق د جمعت العرب    «، وبين القلب الذي حصل فيه وق

َد،                   أوحَد أيضًا على ُوْحدان إّال أّنها قلبت واوه همزًة آأّنها حاولت الفرق بين جمع واحٍد وجمع َأْوح
ود              ه من الع د، مع أنَّ وٍد وعي ال  . آما قالت أعواٌد وأعياٌد في جمع ع الٌن   : (]٦٩٧[الجوهري ق ال ف يق

ري       )أوحُد أهِل زمانِه، والجمع ُأحداٌن مثل أسوَد وسوداٍن، وأصلُه ُوحدان          ، لكن ما أشار إليه الحري
  .]٦٩٨[»فمخل... من تخطئِة

  :ووجه االختالل
ى عشرٍة، و                 ٍد إل ال  ( إّن أسماء العدد المستعملة للتكرير المعنوي بلفظها مطرد من واح ُفع

  .مسموع من خمسة) َمْفعال( من واحٍد واثنين وثالثٍة وأربعة، ومسموعان) وَمْفَعل
اج  ون والزّج ـ٣١١ت (والكوفي ا  ) ه ى م ًا عل واقي قياس ن الب وزنين م ال ال ازوا آ أج
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  .]٦٩٩[ُسِمع
م    ) ُثالَث( الذي رأى أّن إطالق لفظ       ]٧٠٠[والرأي اآلخر ألبي جعفر الغرناطي     دول ُيفه المع

  .]٧٠١[وإذا أردت التقسيم آررت.  يفهم منها إّال العددمنه العدد والتقسيم، أما ثالثة فال
ه         ل في ة،                «: ونقل ابن الحنبلي رأي الحديثي القائ ًة ثالث وُم ثالث ًة في جاء الق ًة ثالث أنَّ ثالث ب

ضاً               دد أي إذا قلت         . وإن آان معناه انقساَم الجملة على هذه الصفِة لكن يحمل اسم الع إذ هو أصله، ف
  .]٧٠٢[»ال، أي وآذا إذا قلت بدلُه مثلثبدُله ُثالُث ٱرتفع االحتم

دماميني             ذي رأى أنَّ      ]٧٠٣[واعتمد في تعليقه على بيت أبي الطّيب بما نقله عن ال إذا ) أم( ال
ى واحدة                        سمة إل ا منق ِه بأّنه ِة فراق آانت منقطعة ُقَصَد التقسيم فيها؛ ألّن المعنى هو اإلخبار عن ليل

ّل              واحدة، وآل جزء بمثابة ليلة، ثم رأى أّنها         أطول من ذلك فرأى أّنها منقسمة إلى سٍت سٍت في آ
  واحٍد واحد من أجزاء الليلة؟

ت   ا إذا آان رين   ) أم(أّم ذين األم ِد ه ين ألح ب التعي صود طل صلة فالمق م  ]٧٠٤[مت ذه ل  وبه
  .يخرج العدد عن استعماله في معناه

ون   دل ال يك داس؛ ألّن الع تعمال ُس ي اس ري ف ة الحري ي تخطئ ن الحنبل ا ورّد اب ى م إّال إل
ُضهم      . مدفوع باحتمال أّن المتنبي ذهب إلى جواز استعماِلها       «فرأى أّنه   ) دون الخمس ( ال بع ا ق آم

  .]٧٠٥[»...وممن ذهب إليه ابن خّروف. فال يكون الحنًا على هذا المذهب
د الجوهري               ار عن اس وهو المخت ه القي ي الطّيب بأّن ورّد على التصغير الواقع في بيت أب

ة                 وأّما«: فقال  تلحينُه في تصغير ليلة على لييلة بناًء على دعوى أنَّ العرَب إّنما صغرتها على لييلي
دفوٌع اٍس فم ر قي ى غي اء عل ادة الي إذا  بزي ى األصل، ف َة عل ى أّن الليل ه ذهب إل ال أّن ضًا، باحتم أي

ال       ه حيث ق ل  (ُصغِّرت لييلة قياسًا، وهو المختاُر عند الجوهري حسب ما يفهم من ظاهر آالم اللي
ر                                  ى غي اء عل ه الي زادوا في اٍل ف ى لي ع عل د ُجِم رٍة وق ٍر وتم ل تم ٌة مث ه ليل ٍع واحدُت ى جم واحٌد بمعن

ال    م ق اٌل ث ٌل وأه ره أه اس، ونظي صغيرها     : قي ِذفت ألنَّ ت يالًة فُح ه ل ل في ان األص ال آ ويق
  .]٧٠٧[»]٧٠٦[)ُلَيْيليٌة

وت        مجيء التصغير للتعظيم    ورد على الجمع بين المتنافيين بما ذهب إليه بعضهم من ثب
  :]٧٠٨[آما في بيت أبي الهندي
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  ]٧٠٩[   وال تشتهيه نفوُس الَعَجم  ومكن الِضباب طعاُم الُعريِب
  .]٧١٠[ونّص على هذا التعظيم بما نقله عن الجوهري

ه من              ا نقل دًا          «ثم يأتي الخفاجي ويرّد على الحريري بم دًا واح تهم في استعمال واح تخطئ
  : على التكرير خطأ ألّنه آثير يقيس في آالم العرب آما قال الشاعرإلى آخر ما ذآره للداللة 

      فقد لبسنا الفرو من داخل  إذا شربنا أربعًا أربعًا
ل      ديريًا وال قائ ه تق دل في ان الع ه وآ دوًال عن اد مع ان أح ا آ ائعًا لم ن أصًال ش م يك و ل ول

  .]٧١١[»به
ا             وح        وبّين رأيه في األبيات التي وضعها خلف األحمر بأّنه موضوعة ورائحة الوضع تف

  .]٧١٢[منها وهذا ما آان معروفًا عن واضعها
إذا آانت  ) أم(وعلق على بيت المتنبي بأّن أليلتنا هذه واحدة أم واحدة في ست، فبّين معنى               

لِّ جزٍء              منقطعة قصد التقسيم والمعنى أّنه أراد األخبار عن ليلة فراقه أّنها منقسمة إلى واحدة أي آ
  .مثابة ليلة واحدة، ثم رأى أّنها أطول من ذلكمن أجزائها ب
ه       ) واحد(ورد في آالم العرب بمعنى      ) ُأحاد(وأنَّ   دًا في ري معتم ناقًال هذا الرأي عن ابن ب

  :على آالم العرب آقول الشاعر
  ]٧١٤[   أحاد أحاد في الشهر الحالل   لك أن تالقينا المنايا]٧١٣[هنت

ا   . والعدل في سداس أثبته بعض النحاة      ذي حصل في البيت أجراه المتنبي         أّم التصغير ال
على القياس، وعّده قسم من النحاة صحيحًا؛ ألّن له مفردًا مقّدرًا وهو لياله، والتناقض الذي حصل     

  .]٧١٥[في البيت رأى أّنه ليس بشيء؛ ألّن التصغير قد جاء للتكثير والتعظيم
سامحًا، ف    ان مت اجي فك ه الخف ا ذهب إلي رج اآللوسي عّم م يخ ه  ول زم في ذي ج ه ال ي رأي

  .بتخطئة الحريري
ا        «فرأى أّن العدل الحاصل في هذه الصيغ جيء به           ليستغنى بها عن التكرير وتدّل على م

ا            م آم يس في آالمه ر مق يدّل هو عليه ولذا ال يقال للواحد أحاد وآذا في الباقي وفيه اّن ما منع آثي
  :قال

   من داخل    فقد لبسنا الفرَو  إذا شربنا أربعًا أربعًا
ديريًا              ه تق دل في ان الع دوًال عن واحد واحد أو آ اد مع ان أح ولو لم يكن أصًال شائعًا لما آ
ا مطردة                          وي بلفظه ر المعن ستعملة للتكري دد الم ة للحديثي أسماء الع وال قائل به وفي شرح الكافي

  .]٧١٦[»...يدًاوإّنما عدل عنه ليكون نصًا فيما قصد به إذ يحتمل في المكرر أن يكون الثاني تأآ
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ودفع الخطأ الوارد في    . ]٧١٧[وأّيد اآللوسي بما قاله عن األبيات التي وضعها خلف األحمر         
  .]٧١٨[بيت المتنبي وُعدَّ  في رأيه هذا مشابهًا للخفاجي

سد     ى الح ائم عل اطًال ق دًا ب ان نق ره آ ان أآث ي ب ه للمتنب د المتوّج ى النق د إل ن أن نزي ويمك
ه،         والبغضاء، فخصومه الكثيرون أ    ا عدواتهم ل ان مبعثه ثاروا حول لغته واستعماالته مالحظات آ

ه،                        سه من جانب وجرأت داده بنف ه واعت سبب آبريائ ان ب وحقدهم عليه، والسبب من نفرة المتنبي آ
  .]٧١٩[وقد أشار إلى هذا إحسان عباس. ورآوبه االستعماالت النادرة من جانب آخر

درة وشرو  ي ال ود ف د الموج ذا العرض للنق د ه در عرض بعض وبع ن األج رى م حها ن
الى        ه تع ذا ففي قول ةٍ  : اآلراء التي قيلت في ه ي َأْجِنَح ى  ُأوِل الثَ  مَّْثَن اعَ  َوُث ّل من   ]٧٢٠[َوُرَب ، فك

ان         ) مثنى وثالث ورباع  ( ا آ دل فيه ة فالع ة ثالث ين وثالث ين اثن اللفظ  (صفة، وآأّنما ُعدلت عن اثن ب
سماع في               ومثل هذا الرأي قال به الحريري ف      ) والمعنى ى ال دوا عل ا رآه البصريون إذ ٱعتم رأى م

  .هذه المسألة
ه    ة بقول ة المتقّدم ى اآلي اج عل ق الزّج ة    «: وعّل ة ثالث ين وثالث ين اثن ة اثن ي أجنح أي ُأول

  .]٧٢١[»...وأربعة أربعة فموضع مثنى وثالث ورباع ههنا الخفض لألجنحة
ى              دوا عل ذين اعتم وفيين، ال ا             أّما الرأي الثاني وهو رأي الك ى م سمع عل م ي ا ل اس فيم  القي

داس       ون ُس ذا الكوفي ى ه اس عل شر، فق شار ومع صريين ُع وفيين والب د الك سموع عن ِمع، والم ُس
سماع              ومسدس، وثمان ومثمن، وُتساع ومتسع؛ وترك البصريون القياس، واقتصروا على مورد ال

ن    ِمع م ا ُس ى م اس عل ل يق ال(وقي ن  ) فع ِمع م ا ُس ى م ل(ال عل ل ) َمْفَع و  وقي اءان، وه ال البن يق
  .]٧٢٢[َمْوَحد وُأحاد إلى َمْعَشر وُعشار: الصحيح بسماع ذلك من العرب، فتقول

ه مسموع             الوا إّن صفة فق دل مع ال وأّآد هذا الرأي السيوطي فذآر أّن النحاة اختلفوا في الع
رد  ]٧٢٣[عن العرب إلى األربعة، وهذا الفريق يمّثله البصريون آسيبويه         م يرفض    ]٧٢٤[، والمب ون  فه

سيوطي             ... أن يقاس على هذه األعداد ُسداس ومُسَدس       ره ال ا ذآ ك آم يلهم ذل إلى ُتَساع وَمْتسع وتعل
  .]٧٢٥[»إحداث لفظ لم تتكّلم به العرب«هو أنَّ في هذه األعداد 

ولهم   «وَمْن ُيراجع قول المّبرد القائل فيه        ذلك      : ومن المعدول ق اع، وآ الث، ورب ى، وث مثن
ى جواز              يرى أّنه آا   ]٧٢٦[»ما بعده  ذهب إل ن مع المذهب الكوفي وليس مع المذهب البصري، إْذ ي
وفيين                          ) ُفعال(قياس   سألة مع الك ذه الم ا أرى في ه المبرد آم ة، ف د األربع ا بع ى م في باب العدد إل

  .وليس مع البصريين آما ذآر السيوطي
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ه       ك الرضي بقول سعة، نحو خُ              «: وأّآد ذل ى الت ا إل سون عليه ون يقي رد والكوفي ماس  والمب
وٌد سماُع مفق ْسَدس وال داس وَم س، وُس و]٧٢٧[»...وَمْخَم سألة ه ذه الم ي ه رد ف ول المب ن «:  وق وم

  .]٧٢٨[»...َمْثنى وُثالث وُرباع، وآذلك ما بعده: المعدوِل قوُلهم
الث                   اء وُث ومع المذهب البصري أيضًا أبو القاسم بن سّالم فإّنه لم يسمع أآثَر من أحاد وُثن

  .]٧٢٩[لكميت السابقوُرباع إّال في قول ا
ة العرب أنَّ                         ان من أنَّ المشهور في لغ اه الواحدي وصاحب التبي ومثل هذا الرأي ما حك

  .]٧٣٠[وُحِكي نادرًا أو جاء في الشاّذ أّنه ُيقال إلى ُعشار. هذا البناء ال يتجاوز األربعة
داس، ويخصون                       ى عدم استعمال ُس ذهبون إل ذين ي اء ال ر العلم  ويذآر ابن هشام رأي أآث

  .]٧٣١[العدَد المعدوَل بما دون الخمسة
أ، ألنَّ          شار خط ى ُع داس إل تعمال ُس ضرمي إذ رأى أنَّ اس ا رآه الح رأي م ذا ال ع ه وم

  .]٧٣٢[المشهور في لغِة العرب ال يتجاوز األربعة
ول           اس فيق زون القي ؤالء يجي اج فه ون والزج نهم الكوفي ّدثنا ع ذين تح اني ال سم الث والق

اج ًا نحو  وإن عدلت أ... «: الزج ذا قياس ى ه ا عل شرة آّله ى الع دد إل ماء الع شار(س ساع(و) ُع ) ُت
ل       ) موحد(و) َمْثَنى(ولكن  ) ُسَداس(و) ُخماَس(و شرٍ (لم يجيئ في مث ه     ) َمْع د ب شار (تري ذلك  ) ُع وآ
  .]٧٣٣[»إّنما استعمل من هذا ما استعملت العرب) ُتساع(يراد به ) مْتسع(

ه      . ]٧٣٤[وعّلل الكوفيون ذلك بوضوح القياس فيه      واعتمدوا على ما ورد عن المتنبي في بيت
ه الجرجاني مجوزا مجيء                        ذي تحدث عن د، وال ة النق السابق الذي تعّرَض للطعن آما بيّنا في بداي

   ]٧٣٥[من االعداد خمسة الى عشرة ) فعال(

ه      ن رأي بقول ه م ا تقّدم رج عّم م يخ يش ل ابن يع اة ف ب النح ه أغل ار علي رأي س ذا ال : وه
  .]٧٣٦[»فعه على أّنه جاء في شعر الكميت خصاًال عشارًاوالقياس ال يد«

اس فقط في             رأى القي ن عصفور     ]٧٣٧[، ألّن مخمس مسموع     )ُخماس (أّما ابن مالك ف ، واب
  .]٧٣٨[جعله موقوفًا على السماع

سألة                        ذه الم ة؛ ألّن في ه ه شيٌء من المبالغ ومن هذا العرض نرى أنَّ ما قاله الحريري في
سبب آخر هو               علينا أن نجعل الحكم هو ا      صدد، ول لسماع لورّدد أبيات مسموعٍة عن العرب بهذا ال
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ه                        ه في قول د بّين ذا، ولكن الرضي ق : النسب لهذه األعداد بالرغم من أنَّ شراح الدرة لم يتطّرقوا له
ُسداسيَّ                        ...« ّي وال ائي النسب نحو الُخماس ى عشرٍة مع ي ٍد إل بلى ُيستعمل على وزِن ُفعال من واح

  .]٧٣٩[»...مانّي والُتساعّي والسباعي والُث
ى        سبوَن إل فالنسُب إلى هذه الكلماِت تدلُّ على أّنها مسموعٌة، فإْن لم تكن مسموعًة فكيَف ين

  شيٍء غير موجود؟
  

  عليهاعليها) ) الال((ودخول ودخول ) ) غيرغير((
ا                  ر، ومنه ى غي عرض الحريري في هذه المسألة ألغالط عدة عند دخول األلف والالم عل

الم   ي الك ة ف ديم آاف ضًا تق ال الم     أي ا، وإدخ الم عليه ف وال ول األل اًال، ودخ تعمالها ح دم اس ، وع
ولهم ى ق رأس: التعريف عل ك من ال ل ذل ى . َفَع أ األول عل ي الخط صوابي ف ي مقياسه ال ستندًا ف م

ري  ال الحري سماع، إذ ق ى ال د عل ث فاعتم ي الثال ا ف ضًا، أّم اس أي ى القي اني عل ي الث اس، وف : القي
 فُيدخلون على غير آلة التعريف، والمحّققون من النحويين يمنعون من            فعل الغير ذلك،  : ويقولون«

رة أن تخصِّصه                      ى االسم النك إدخال األلف والالم عليه، ألّن المقصود في إدخال اداة التعريف عل
ل إذا قي ه، ف شخٍص بعين أل  : ب ّرف ب م َيتع رًة ول ا ال ُيحصى آث ى م ذه اللفظة عل تملت ه ر، اش الغي

م          التعريف، آما أّنه     سبب ل ذا ال دة، وله ه فائ الم علي ال يتعّرف باإلضافة، فلم يكن إلدخال األلف وال
اء      ... تدخل األلف والالم على المشاهير من المعارف مثل ِدْجلة وَعَرفة          تهارها واالآتف لوضوح اش

  .عن تعريفها بعرفان ذواتها
وُلهم      وهم ق اه               : ونظير هذا ال ا حك ى م ضًا عل ه أي ة، فيوهمون في ا     حضرت الكاف  ثعلب فيم

ال                  اه، فق تثبت عن شيء حك : فّسره من معاني القرآن، آما وهم القاضي أبو بكر بن قريعة حين اس
ال                            ه أن يق صاّفة والصواب في صاّفة عن ال ة، وال ة عن الحاّف ة والحاّف ة عن الكاف ه الكاف : هذا تروي

  .]٧٤٠[فًَّةَآآ السِّْلِم اْدُخُلوْا ِفي: حضر الّناُس آاّفة، آما قال سبحانه وتعالى
ا : أن تأتي متعقبة، فأّما تصديرها في قوله تعالى) آافة(ومن حكم لفظة  ْلَناكَ  َوَم  ِإالَّ َأْرَس

دير الكالم    : ، فقيل]٧٤١[لِّلنَّاِس َآافًَّة اه وإّن تق ر معن ًا    : إّنه مّما ُقدِّم لفظه وُأخِّ لناك إّال جامع ا أرس وم
ل عل       ا ُحِم ة آم اس آاف شارة للن ذار، والب الى   باإلن ه تع ه قول ودٌ  َوَغَراِبيبُ : ي ديم   ]٧٤٢[ُس ى التق  عل

ق، وأصفر      : والتأخير، ألّن العرب تقّدم في هذا النوع لفظ األشهر على األغرب، آقولهم            يُض َيِق أب
اء في                               ة آاله ه للمبالغ اء ب ى آاف وإلحاق اله ة بمعن ة في اآلي ل إّن آاف فاقع، وأسود ُحْلكوك، وقي

  .عّالمة ونّسابة
ولهم          ومن أوهامه  ره ق رأس        : م مما يدخلون عليه الم التعريف والوجه تنكي ك من ال ل ذل َفَع

  .]٧٤٣[»فعله من رأٍس، من غير أْن ُتلِحَق به األلف والالم: ألّن العرب تقول
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سألة إذ رأى أنَّ العرب استعملت                  ة (واعتمد ابن بري على السماع فجّوز هذه الم في  ) آاف
  .]٧٤٤[ة المللباتفاق آاف: غير موضعها ذاآرًا قولهم

ري من أنَّ      ا رآه الحري ن منظور عّم م يخرج اب ة(ول ي آخر الكالم   ) آاف ستعمل إّال ف ال ت
  .]٧٤٥[وأّنها ال تلحقها الم التعريف وغيرها من األحكام التي ذآرها الحريري

  .]٧٤٦[)غير(وتحّدث عن عدم إدخال األلف والالم بكلمة 
  .ه في أآثر من آتاب من آتبهويأتي ابن الحنبلي ليخالف الحريري فيما ذهب إلي

شاطبي  ام ال ه عن اإلم ا نقل سألة عّم ذه الم صويبه له ي ت دًا ف وَّز دخول ]٧٤٧[معتم ذي ج  ال
ات               «: إذ قال ) غير(األلف والالم على     شاطبي في أّول أبي ام ال الم اإلم قد استعمل الغيَر باأللف وال

اً          ]٧٤٨[)فرش الحروف من حرز األماني    ( ان متقن ده، وآ ات ُأخر بع ا          وأبي ى م ة عل  ُألصول العربي
  .ُذِآَر في ترجمته

وإذا آانت ال تتعرف باإلضافة، فِلَم ال يجوز أّال تتعّرف بأل إذا دخلتها آما لو ُأضيفت مع                  
ٍم قارنت                          ) أْل(أّنه قد تكون     التي تكون في عل زوم آ ى سبيل الل ا عل ٍة إّم ر معّرف دة، فتكون غي زائ

الت       ُل أل للمح األصل         وضعه آالسمؤل، أو على سبيل العروض آ ا يقب ول مم ٍم منق ي تكون في عل
  .]٧٤٩[»المنقول منه آالحسن

ى   ) ال(وعّلق ابن الحنبلي على عدم دخول         ة (عل اًال، والحال ال          )آاف ا ال تكون إّال ح ، أّنه
ه            ل عن األزهري قول ف، ونق ى            «: ُتلحقها الُم التعري ى الحال، وهو مصدٌر عل ٌة منصوٌب عل آاّف

  .]٧٥٠[»والعاقبِة، وال ُيثنى وال ُيجمع آعاّمٍة وخاّصٍةفاعلٍة، آالعافيِة، 
ر            وهذا الرأي عرضه ابن هشام، ونقل اآللوسي وهم الزمخشري في استعماله آافة في غي

  .موضعها
الى   ه تع اِتُلواْ : وفي قول ْشِرِآينَ  َوَق ةً  اْلُم ة يحتمل       ]٧٥١[َآآفَّ رى أنَّ آاف ن هشام في ق اب  يعّل

ة مختصٌّ بمن    الحالية بين الفاعل والمفعو  ل، وأّن تجويز الزمخشري وهًم، والسبب في هذا أّن آاّف
  .]٧٥٢[لِّلنَّاِس َآافًَّة ِإالَّ َأْرَسْلَناَك َوَما: ووهمه في قوله تعالى: يعقل قال

ا    : إذ قدَّر آافة نعتًا لمصدر محذوف، أي إرسالًة آافًة ـ أشدُّ، ألّنه أضاَف إلى استعماله فيم
  .]٧٥٣[»ما التزم فيه من الحاليةال يعِقل إخراَجه ع

  .]٧٥٤[»محيٌط بكافة األبواب«: ووهم الزمخشري أيضًا في قوله في خطبة الكتاب إذ قال
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ال       ه  «: وقد عّلق ابن هشام على هذا الخطأ الذي وقع فيه الزمخشري في مقّدمته إذ ق َوَوهُم
  .]٧٥٥[»أشدُّ وأشدُّ، إلخراجِه إّياه عن النصب البتة... في خطبة المفّصل

ال        ) آافة(وأّيد مجيء    اظ فق دة الحّف ع، وال         «: حاًال فقط صاحب عم ة وال يجم ى آاف وال يثّن
  .]٧٥٦[»يكون إّال حاًال

ة (ورأى أبو اليمن الكندي أّن مجيء        نهم،            ) آاف هٌو م اء س مضافة منصرفة في آالم العلم
ال   اموس، إذ ق ه صاحب الق رأي قال ذا ال ل ه م وال «: ومث ًة أي آلَّه اُس آاف اء الن اءت وج ال ج  يق

  .]٧٥٧[»الكافُة، ألّنه اليدخلها أل ووِهَم الجوهري وال تضاف
ا  اة بمرادفته ّسرها بعض النح د ف ًا(وق سير ) جميع ي تف ن الحنبل ي رأي اب سير ف ذا التف وه

م (عليها آما أّنها لم تدخل على آلمة  ) أل(مؤّيد؛ لعدم دخول     ى   ) آله اً (مضافًا وال عل اًال،  ) جميع ح
  .]٧٥٨[فلم تدخلها األلف والالم) آل(مضاف إليه من آلمة وحتى وإن ُحِذف ال

ذي جّوز                    شاطبي ال ح رأي ال سألة رّج وبعد عرض ابن الحنبلي لآلراء الواردة في هذه الم
ًا ُألصول                       ) غير(على  ) ال(دخول   ان متقن ه آ سابق من أّن ه ال مؤّآدًا في آتابه هذا ما جاء في آتاب
  .ويز ابن الحنبلي لهذه المسألةفهذه االشارة تؤّآد لنا تج. ]٧٥٩[العربية

معتمدًا في هذا الرأي على السماع وعلى ما نقله         ) غير(على  ) ال(ويجّوز الخفاجي دخول    
ى                       «: األزهري في تهذيبه إذ قال     الم عل وم دخول األلف وال ع ق امله من ي الحسن في ش ن أب قال اب

ك ألّن        غير وآل وبعض ألّنها ال تتعرف باإلضافة فال تتعرف بالالم قال وعن            دي أّنه ال مانع من ذل
ه    و قول ة لإلضافة نح الم المعاقب ا ال ف ولكنه ا للتعري ست فيه الم لي ك، أي  : ال ا والف ين آفه ان ب آ

قد تتعرف باإلضافة    ) غير( أي مأواه، على أّن      ]٧٦٠[َفإنَّ الَجنََّة ِهي الَمأَوى   : وفكها، وقوله تعالى  
ضد والكل           صّح             في بعض المواضع وقد يحمل الغير على ال ى الجزء في بعض عل ة وال ى الجمل  عل

  .]٧٦١[»دخول الالم بهذا المعنى
ّددة،                     ه آراء متع ه، وفي الم علي ه من اإلضافة فال يجوز إدخال ال ّد ل ويرى آخرون أّنه الب

  .]٧٦٢ [وهؤالء يرون أّنه إذا جاز أن تتعّرف باإلضافة فال مانع من تعريفها بالالم أيضًا
  .وبّين رأي ابن هشام فيها

ره                    ويرّد ا ذآ ع، ألّن م ى الجمي ق عل  الخفاجي على هذا الكالم موضحًا أّن ما ذآره ال ينطب
ألّن ما ذآره أعالم واألعالم جنسية أو شخصية   «: خاص باألعالم وهذا ال ينطبق على الكل، فقال       

ى                    الم عل ا إدخال ال ه وأّم الة     ) آل (ال تدخلها الالم فما ذآره ليس مما نحن في ري في رس ل المق فنق
ديم آالم العرب                              ال شائع في ق يس ب يبويه ول ه عن س زه وينقل ان يجي ي الفارسي آ ا عل غفران أنَّ أب
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  :وأنشد لسحيم شاهدًا عليه وهو قوله
    إلى الموت يأتي الموت للكل معمدا  رأيت الغنّي والفقير آليهما

  :وأّما إدخالها على بعض، فأجازه في شرح الهادي وأنشد عليه لمجنون عامر
  ]٧٦٣[»      وال تحّدثني أن سوف تقضيني  لبعض من ديني فتجحدهال تنكر ا

  .وقّيد الخفاجي االستقراء الذي قام به اللغويون، فعّدوها نكرة منصوبة حاًال للعقالء
ّدوا           ري فع ولهذه الشروط التي وضعوها استهجنوا إضافتها في آالم الزمخشري والحري

  .المخطِّي هو المخطئ في آلٍّ منهما
ياء         ) الجميع(مرادفة للفظة   ) آافة(جي لفظة   وجعل الخفا  ا األش ق عليه والمفروض أن ُتَطّب

  ).جميع(معّرفًا ومنكرًا، ألّن العرب لم تقّيد ) جميعًا(، ألّنهم استعملوا )الجميع(المطّبقة على 
ه في         ة (وأشار الخفاجي إلى رأي ود التي وضعها               ) آاف ك القي ا الخروج عن تل مجوِّزًا فيه

ا             اللغويون ألنّ  ين به ى المتكلم ة عل وعيرًا للعربي صعيبًا وت ال . ]٧٦٤[ فيها ت ة ورد عن       «: فق إّن آاف ف
اس خاصة ومقتضى الوضع أن ال               صوبًا وفي الن رًا من تعملوه منك العرب بمعنى الجميع لكنهم اس
رهم                           اس وغي رًا بوجود االعراب في الن ًا ومنك ًا معّرف ا استعمل جميع ستعمل آم يلزمه ما ذآر في

ا          والظاهر الج  ستعربة حّجرن ة والم واز ألّنا لو اقتصرنا في األلفاظ على ما استعملته العرب العارب
شهد                     ذي ي ة وال الواسع وعسر التكلم بالعربية على من يعدهم ولما لم يخرج عّما وضع له فهو حقيق

اء ع                            د ورد في آالم البلغ ه ق ى أن د عل ابر ومعان اه إال لمك ا قلن د عّم ه ال محي سليم أن ل ال ى  له العق ل
آلل بني آاآلة فإّن فيه قد جعلت هكذا آلل بن          ) 2(خالف ما اّدعوه آما في آتاب عمر بن الخطاب          

سلمين           ال الم ة بيت م ى آاف ي طالب                  ... آاآلة عل ن أب ي ب ؤمنين عل ى أميرالم ة إل ا آلت الخالف ولّم
))(2 (                    ُل و ُر من قب ه هللا األم ه بخّط د    عرض عليه هذا الكتاب فنفذ ما فيه لهم وآتب علي من بع

  .]٧٦٥[»...ويومئذ يفرح المؤمنون
أ  ن خطَّ ذآر أنَّ م سألة، وي ذه الم ويز ه ي تج اجي ف د الخف اهدًا عن دُّ ش نص يع ذا ال فه

ن الخشاب        «: الزمخشري ال عبرة بكالمه إذ قال      اموس واب وال عبرة بمن خّطأهم فيه آصاحب الق
إّن ق  اب ف ة الكت ه بقاطب ي مقامات ه ف ي قول ري ف أ الحري ه أخط ي قول ة ف ل آاّف ًا مث رًا ومع ة وط اطب

  .]٧٦٦[»عندهم واّدعاء الغلط والشذوذ هنا غير مسموح
وأّيد ما قاله ابن بري في جواز إلحاق األلف والالم وعدمه في أعد علّي آالمك من رأٍس                   

ة     ) بتة(ومن الرأس، ونقل عن أبي حاتم إمام اللغة بالجواز، ألّنه يراها تشابه    ه بت ولهم ال أفعل في ق
  .]٧٦٧[والبتة

ى  الم عل ا دخول األلف وال ّوزًا فيه سألة مج ذه الم ر(وتحّدث اآللوسي عن ه شرط ) غي
ه          ك بقول ى ذل ى            «: إثبات السماع فيها، مشيرًا إل اه في إدخال أل عل ا اّدع ر (م وإن اشتهر فال     ) غي
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ماعه     ات س م إثب ا المه ًا وإّنم ه قياس انع من ست     ... م ا لي ك ألّن أل فيه ن ذل انع م ُه ال م دي أّن وعن
  .]٧٦٨[»...للتعريف ولكّنها العاقبة لإلضافة

  .ونقل آراًء متعّددة بيَّن فيها جواز دخول األلف والالم عليها
مع من أنَّ                 ) آافة(وجّوز لفظة ُأخرى     ا ُس ى م سألة عل ذه الم ة (واعتمد في تجويزه له ) آاف

  .]٧٦٩[ولكّنهم استعملوه مفردًا منصوبًا) جميع(وردت عن العرب بمعنى 
ال اهر«: ق ة      الظ رب العارب تعملته الع ا اس ى م اظ عل ي األلف صرنا ف و اقت ا ل واز ألّن  الج

  .]٧٧٠[»...والمستعربة حّجرنا على اللغة الواسع وعسر التكلم بالعربية على من بعدهم
ذي                 اجي وال ذي أورده الخف وشّكك اآللوسي بصّحة الخبر المنقول عن عمر بن الخطاب ال

ذي ر       سألة وال ذه الم ه لتجويز ه د علي اروق    اعتم ه رأي الف د علي ة   ) 2(آه واعتم ة معّرف من أنَّ آاّف
م أزل أسأل في عصري               «: غير منصوبة لغير العقالء، فيقول اآللوسي      الى ل ه تع ويقول الفقير إلي

م        م أقف له ة فل الوافدين إلى بغداد من قبائل العراق وعشائره وعرفاتهم الذين فيها عن آل بني آاآل
ئن                على عين وال أثر وراجعت آثيراً      رين ال يطم  من آتب األنساب فلم أَر لهم فيها ذآرًا وآال األم

ه               . في صحة الخبر   اني فألن أّما األول فلجواز تغّير االسم لتقادم العهد وهو آثير في العراق وأّما الث
ة                         ام، وآفى بالعّالم ر ت رين غي تقراء في األم ال يلزم من عدم الوجدان أن عدم الوجود مع أّن االس

الء،            ) 2(هدين على ذلك وفيه استعمال الفاروق       والشهاب شا  ر العق ر منصوبة لغي ة غي ة معّرف آاف
د    و واح ره وه م ينك ه ول الى وجه ّرم اهللا تع م آ ة العل اب مدين معه ب د س صاحة وق ي الف و ف و ه وه

  .]٧٧١[»...األحدين فأّي إنكار واستهجان بعد ذلك
ك من رأٍس وم             ولهم فعل ذل ى ق الم عل ذا     وجّوز اآللوسي إدخال ال ل ه ل مث رأس ونق ن ال

ة أهي                     زة البت الرأي عن أبي حاتم إمام اللغة وهذه اللفظة تشابه البتة ونقل اآللوسي الخالف في هم
اس          . همزة وصل أم همزة قطع     ن    . فقطع الكرماني بأّن همزتها همزة قطع على خالف القي ال اب وق

  .لم أَر ما قاله في آالم أحد من أهل اللغة: حجر
ول              ويخرج اآللوسي إ   ه التأمل فيق ا    «: لى نتيجة مفادها أّن آالم ابن حجر يجب في ومن هن

  .]٧٧٢[»ُيعرف ما في آالم ابن حجر من آان من البشر واهللا تعالى أعلم
ا             ل فيه ا قي بعض م ومن هذا العرض للنقد النحوي الموجود في الدرة وشروحها لنعرض ل

ر (فالمذهب السائد عند النحاة هو عدم التعريف في      ذَف        ألّن) غي ذي ُح وين ال ة التن ى ني ا تكون عل ه
رك (للتخفيف، فعوملت معاملة اسم الفاعل الدال على الحال واالستقبال، ففي قولك             آأنك قلت    ) غي

ا                  . مغايُرَك م يكتسب منه فكما حذف التنوين من اسم الفاعل العامل عمل الفعل في حال إضافته، ول
ذا    تعريفًا، آذلك ُحِذَف من تلك األسماء المضافة إل        ًا، وه ى المعرفة، ولم تكتسب من اإلضافة تعريف
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  .]٧٧٥[، والسيرافي وابن مالك]٧٧٤[، والمبرِّد]٧٧٣[الرأي عليه سيبويه
ائًال ذه اللفظة ق ام ه ي إبه سبب ف سراج يوضح ال ن ال ه«: واب يئًا بعين ا ال تخصُّ ش ... ألنَّه

ك، أو           جاز أن ي  ) مثُلَك: (أال ترى أنَّك إذا قلت    . وإّنما نّكرُهنَّ معانيهن   ك، أو لون ك في طول كون مثل
ذلك         ا، وآ شيء لكثرته ل ال شيء مث ْبهكَ (في علمك، ولن يحاط باألشياء التي يكون بها ال ا  )ِش ، وأّم

  .]٧٧٦[»فصار نكرة ألنَّ آّل شيء مثل الشيء عداك فهو غيرك) غيُرَك(
  .]٧٧٧[ونص على مثل هذا الرأي نحاة آخرون

ي  ام ف ر(ووّضح اإلبه دالقاهر الجرج) غي اعب ال فيه ارة أشمل ق تعمل عب ... «: اني، فاس
أنَّ       : ، آان على معاٍن، أحدها    )مررت برجٍل غيِركَ  : (ينبغي أن تعلم أنَّك إذا قلت      ار ب د اإلخب أن تري

ا مررت           . مرورك وقع على المخاطب، ورجل آخر      م تمر بالمخاطب، وإّنم ك ل والثاني أْن تريد أّن
  .]٧٧٨[»لفك في المذهب والطريقةأن تريد مررُت برجٍل يخا: والثالث. بغيره

إّال « وهذا ال يتحّقق     ]٧٧٩[)بأمٍر خارج عن اإلضافة   (وهذه األسماء تتعّرف ويزول إبهامها      
ه  ايرة المضاف إلي ُتِهَر المضاف بمغ ذا يحصل إذا وقعت ]٧٨٠[إذا اش ر( وه ين ضّدين«) غي . »ب

  .]٧٨١[الضَّالِّيَن َعَليِهْم َوَال ِبالَمغُضو َغيِر َأنَعمَت َعَليِهْم الَِّذيَن ِصَراَط: آقوله تعالى
نعتًا لمعرفة، ألنَّها قد ُأضيفت إلى اسم فيه        ) غير(وإنَّما جاز أن تكون     «: إذ قال الفراء فيها   

ك         ... ألف والم  ة قول اذبِ         : (وهي في الكالم بمنزل ِر الك صادِق غي رُّ إّال بال ْن       )ال أم د بَم ك تري ، آأّن
ا قريب من            ) غيرًا (ويرى بعضهم أنَّ  ... يصدُق وال يكذب   ا هن رة إّال أنَّه وإْن آانت في األصل نك

فالحرآة دأب الحي غير الميت، وآذلك الحال هنا        ) تعُجبني الحرآة غيُر السكونِ   : (المعرفة آقولك 
  .]٧٨٢[»...متضاّدان، معرفتان) المغضوب عليهم(و) المنعم عليهم(ألّن 

  .]٧٨٣[ السراجإذا وقعت بين ضّدين وهذا مذهب ابن) غير(وُتعّرُف 
ه            سابق بقول سراج ال اس،          «: وردَّ ابن عصفور على رأي ابن ال ق القي ذا فاسد من طري وه

ر من واحد أن يكون         اير أآث ل، والمغ زم من آون المماث ه ال يل ُرك(ألنَّ كَ (، )غي رة) مثل أال ... نك
ا ) قمرٌ (، و )شمسٌ (وأنت إذا قلت      . ترى أنَّ الشمس واحدة في الوجود، وآذلك القمر         رتين،   آان  نك

  .]٧٨٤[»فدلَّ على أنَّ آون الشيء مفردًا في الوجود ال يلزم منه أْن يكون اللفظ الواقع عليه معرفة
ول سابق فتق رأي ال ى ال ضال حسن عل دآتورة ن ق ال ن عصفور ال «: وتعلِّ تدالل اب إنَّ اس
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ى   ق عل ر(ينطب شمس(؛ ألّن )غي ر(و) ال ضافان ) القم ردان، وُي ا . ُيف ر(أّم ستع ) غي ال ُت مل إّال ف
ام، وهو قصد                        . مضافة ك اإلبه ل ذل ًى ُيزي ْصِد معن دَّ من َق ل، والب ر زائ ا غي ومع إضافتها فإبهامه

  .]٧٨٥[»التي تجعله بين ضّدين) المغايرة التاّمة(
ر وإّن   ة لغي دم المعرف زم بع ّرد يج ذا المب رًا(وه وال،  ) غي ن األح اٍل م أيِّ ح رَّف ب ال تتع

ين           ) مررُت برجٍل غيركَ  (فأّما  «: فيقول اس أجمع ا يصحُّ    . فال يكون إّال نكرة ألنَّه مبهم في الن فإنَّم
د                       «، ألنَّ   ]٧٨٦[»هذا ويفسد بمعناه   ك من آل وجه ق ذي يماثل ة، وال رك حقيق و غي ْن خالفك فه آلَّ َم

  .]٧٨٧[»يتعّين أْن يكون واحدًا
ي تعريف  ت ف ي قيل ذه اآلراء الت ر(ه ة )غي شابهتها بلفظ ل(، ولم ان أْن) مث و حي رى أب  ي

ر (ولما آانت  «: مشيرًا إلى ذلك بقوله   ) غير(تتعّرف   ل (من أخوات   ) َغْي ا التعريف    ) ِمث صّح فيه ي
صّح َجْرُيها على المعرفة، والنكرة فكذلك بمعناها تجري على النكرة، والمعرفة ويجوز فيها البدل              

  .]٧٨٨[»آما جاز في غير
ل(و ةٍ  ) مث افتها بمماثل عرت إض ف إذا أش سب التعري ن أْن تكت ب  يمك نَّ الغال ة، ولك  خاّص

  .]٧٨٩[عليها مجيئها نكرات
ة (والخطأ الموّجه إلى استعمال       ة ال                 ) آاف شذوذ أنَّ آاّف اّذًا وسبب ال دُّ ش ر الحال يع في غي

تستعمل إّال حاًال، وُعّد جّرها بالياء شاّذًا وعيبًا؛ ألّنه استعملها هكذا آما استعملها الفارقي الخطيب                
  .لى القياسوهؤالء لجأوا إ. والحريري

تعمال  ة(واس ابن      ) آاف ات ف ي المعجم ه ف ا يخالف د ورد م ٌر ق ذا أم ط ه اس فق ة الن لجماع
ل         ك وقي د ذل ول بع ّم يق ة، ث ي الجماع ة ه رى أّن الكاف ور ي اس  «: منظ ن الن ة م   .]٧٩٠[»الجماع

ه، وآالم الزمخشري                      ه استعمل الفصيح ونطق ب رغم من أّن فالحريري يميل إلى األفصح على ال
ه ال          ). األبواب آافة (فصيح هنا، ولكن األفصح هو      ) بوابآاّفة األ ( دُّ صحيحًا ألّن شراح ُيع فكالم ال

ا األخرى            ا رّديفته د به ع (يوجد منطق يقّيد لفظة بقيود ولم يقّي صًا،     )جمي ا جاء ناق تقراء هن ، واالس
ة المعجم المفهرس أللف                      د مراجع دينا، فعن وّفرًا ل ان مت رآن،   ولكّننا نعتمد على األفصح إذا آ اظ الق

ة (والقرآن هو مصدر القياس األول نجد أّن لفظة           ة               ) آاّف دا آي ا ع ات م ّل اآلي أّخرة في آ وردت مت
ذا  ة له الحريري إذن حّج ديم لغرض بالغي، ف ذا التق ابقًا وه ري س ا الحري ي ذآره دة هي الت واح

  .األسلوب الرفيع
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   البراغيث البراغيثلغة أآلونيلغة أآلوني
ى                          ناد الفعل إل اة وهي إس ٍة ضعيفة شغلت النح سألة عن لغ ذه الم وتحّدث الحريري في ه

اعالن في الظاهر، أوال يخالف الغالب                 . الضمير واالسم الظاهر في آن واحد        ة ف دو في الجمل فيب
ّدم   ل إذا تق راد الفع ي إف ة ف ي وضعها أهل العربي د الت الف القواع الم العرب ويخ ن آ سموع م الم

م             . الفاعلين ذا األسلوب ل ل، ألّن ه د الفع ده توحي ًا، الوجه عن وعّدها الحريري أسلوبًا ضعيفًا خاطئ
  .]٧٩١[وال هو من آالم الفصحاء) g(ينطق به القرآن وال تحّدث به الرسول 

إّنك إذا قدَّمَت الفعل    «وجّوز إلحاق الفعل عالمة التثنية والجمع إذا تأّخر، والسبب في ذلك            
ة ت عالم ل صار   آان رت الفع ل، وإذا أّخ ي الفع ة ف اق عالم ي عن إلح ه ُتْغن ة الفاعل وجمع  تثني

الناس خرج لجاز أن ُيتوهَّم أّنك تريد منهم جزءًا، لجواز          : الفاعل بتقّدمه مبتدأ، فلو أفرد الفعل فقيل      
  .]٧٩٢[»الناس خرج سيِّدهم: أن يقال

الى   ه تع رُّواْ : ووقف الحريري عند قول َوى  َوَأَس ِذينَ  النَّْج واْ  الَّ ه سبحانه   ]٧٩٣[َظَلُم ، وقول
الى ْنُهم   : وتع ٌر م ّموا آثي وا وَص ّم عُم رأى ] ]794ث رٌ ( ف ذين، وآثي ن   ) ال دًال م رب ب ا يع آالهم

  .]٧٩٥[الضمير الموجود في الفعل
  .]٧٩٦[واهتّم ابن منظور بهذه المسألة فأعاد ما ذآره الحريري

ة   أّما الخفاجي فقد عارض الحريري فيما ذهب إليه من       ذه اللغ رآن     « أنَّ ه ا الق م ينطق به ل
  .]٧٩٧[»وال األخبار النبوية خالف الواقع والتأويل الجاري هناك يجري في آالم الناس أيضًا

ة  ا لغ ة بأّنه ذه اللغ اجي ه وني البراغيث(وعّرف الخف وم من العرب «إذ هي ) أآل ة ق لغ
ة         يجعلون األلف والواو حرفي عالمة للتثنية والجمع واالسم الظاهر           اة بلغ ين النح فاعًال وتعرف ب

ا                     ع منه د وق أآلوني البراغيث ألّنه مثالها الذي اشتهرت به وهي لغة طيء آما قاله الزمخشري وق
صى  ا ال يح صحاء م الم الف ث وآ ات واألحادي ي اآلي ه ... ف شريف) g(وآقول ديث ال ي الح : ف

  .]٧٩٨[، آما في البخاري)يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل والنهار(
ره،                 وقال   ه خب ة التي قبل الخفاجي بتعّدد األوجه االعرابية فيها، فإّما أن يكون مبتدأ والجمل

  .]٧٩٩[أو يكون بدًال من الضمير، أو خبر مبتدأ محذوف، أو هو وارد على هذه اللغة
دّل               ة ت ا أّال يلحق الفعل عالم ر فيه ًأ إذ األآث سألة خط ذه الم ة في ه ّد اآللوسي التخطئ وع

ائالً     على تثنيته أو جمع    ة المشهورة                   «: ه فأشار إلى ذلك ق ة في اللغ ا ذآر من اللغ م أّن م وأنت تعل
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ا            ه الزمخشري وعليه بلغة أآلوني البراغيث ألنه المثال المشهور في الباب وهي لغة طيء آما قال
ا                         ل الجاري فيه ذاك وإّال فالتأوي ا ف ى حاله إن أبقيت عل ظواهر ال تحصى آما سمعت بعضًا منها ف

ي      يجري في آال   م الناس فتخطئتهم خطأ، نعم األآثر عدم اإللحاق ألّن صيغة المثنى والمجموع تغن
  .]٨٠٠[»عنه غالبًا وهذا بخالف صيغة المؤّنث ولذا ألحقت عالمة التأنيث في فعله، فتأّمل وال تغفل

ى،               ]٨٠١[لقد اتبع الحريري مذهب الجمهور     ى ظاهر، مثن ند إل  الذين يرون أّن الفعل إذا أس
رد،            أو مجموع و   ى مف ند إل ه إذا أس ع، فيكون آحال جب تجريده من عالمٍة تدّل على التثنية أو الجم

واْ  الَِّذيَن النَّْجَوى َوَأَسرُّوْا: أّما قوله«: وهذا المذهب هو مذهب سيبويه الذي يقول ا  ] ٨٠٢[َظَلُم فإّنم
  .]٨٠٣[»يجيء على البدل

  :نشدوا أبياٍت منها ما قاله الفرزدقورأينا أّن قسمًا جّوزوا وجود هذه العالمة في الفعل وأ
       بحوراَن يعِصرَن السَّليَط أقاِرُبْه  ولكن َديافيٌّ أبوُه وأمُُّه

  :وقال شاعٌر آخر
  ]٨٠٤[   ـل أهلي وُآلُّهم َأْلَوُم  َيُلومونني في اشتراِء النخيـ

ي   ة لط ذه لغ شام ه ن ه ل اب ارتءوجع نوءة أو بلح ذين  ،]٨٠٥[ أو أزد ش ضهم ه ل بع وجع
  .]٨٠٦[ن ضرورة شعريةالبيتي

ارب (هو فعل     ) يْعِصرن(وموضع الشاهد في البيت األول       اني     ) لألق ونني (وفي الث ) يلوم
  .وهو فعل لألهل

ه في                       وا من شعر والكالم الفصيح وجعل وروده في ال وآما رأينا شّراح الدرة جّوزوا ذلك ل
ل      ]٨٠٧[ْممِّْنُه َآِثيٌر َوَصمُّوْا َعُموْا ُثمَّ: القرآن الكريم قوله تعالى ّدم، ومث  فجمع في الفعل وهو متق

الى     ه تع ة قول ذه اآلي رُّواْ : ه َوى  َوَأَس ِذينَ  النَّْج واْ  الَّ ة     ]٨٠٨[َظَلُم وا عن العرب لغ وني  (، وحك أآل
الوا           ) أآلتني(لو آانت   : ، وأنكر قوم هذه اللغة وقالوا     )البراغيث ا ق ة؛ ولكن لم وني (آانت حّج ) أآل

وا            وجعلوا في فعل من ال يعقل علم       ة، وأّول ه حّج م ب م تق ًا، فل ًا على ما ال يعقل، آان صاحبها غالط
  .اآليتين بما ذآره الحريري من تأويل بأّن ما بعدها بدًال من الضمير

ه             رًا في آتاب ه آثي ل ل ك   ]٨٠٩[ولكّن سيبويه ضرب مثًال هذه الجملة عليه، آما مّث ًال ذل ، معّل
ى              ) قالت هندٌ (االستعمال، بتشبيه القائلين لتاء التأنيث في        ان مثن ى الفاعل إذ آ ة عل ا عالم إذ جعله

                                           
 .٣٢١ - ٣٢٠: آشف الطرة عن الغرة] 800[
 .١/٤٢٥: شرح ابن عقيل: ينظر] 801[
 ). ٢١: (األنبياء] 802[
 .٢/٤١: الكتاب] 803[
ي    ، جالحوقد نسبه المحقق الى أحيحه بن ال، ٤٧٨: مغني اللبيب: اختلفوا في نسبته ينظر   ] 804[ شرح شواهد المغن

 .نسبه إلى عمر بن ملقط الطائي
 . ٤٨٧: مغني اللبيب: ينظر] 805[
 .١٠٠: ما يجوز للشاعر في الضرورة: ينظر] 806[
 ).٧١: (المائدة] 807[
 ).٢١: (األنبياء] 808[
 .٤٢ - ٢/٤٠: الكتاب: ينظر] 809[



  .]٨١٠[»فكأّنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع عالمة، آما جعلوا للمؤنث، وهي قليلة«: أو مجموعًا فقال
شريف     ة   (وقد وردت في القرآن آما أوضحناها وفي الحديث ال يكم مالئك اقبون ف  ]٨١١[)يتع

ل        إّن هللا مالئك   (ووردت رواية أخرى للحديث وهي       ة باللي يكم، مالئك اقبون ف ة   ]١[...)ة يتع  وبالرواي
  .الثانية يخرج الحديث عن آونه شاهدًا على هذه اللغة ألّن الفعل قد تأّخر

ا    ذوا منه م يأخ ن ل نؤة م ب، وازدش ن آع ارث ب ل طيء وبلح ى قبائ ة إل ذه اللغ سب ه وتن
  .٨١٢]٢[ومنعوا استعمالها

سامية أن  «ر فيها فيعّدها على أنَّ للرأي الحديث في هذه اللغة فهمًا آخ        األصل في اللغات ال
ة في         ة أمثل يعامل الفعل فيها معاملته في لغة أآلوني البراغيث، وقد بقي من هذا األصل في العربي

  .٨١٣]٣[»اللهجات المختلفة
  .٨١٤]٤[في اللغات السامية ومنها العربية) أآلوني البراغيث(وهذا الرأي يدّل على أصالة 

ريم وسالمته من الخطأ، سواء          فالمهم في هذه المسأ    رآن الك لة صحة الترآيب المساير للق
تعملها             يالت التي اس ل، ألّن التعل وع التعلي أآانت صحته وليدة التأويل أم غيره، فالمهم الصحة ال ن

  .٨١٥]٥[النحاة آثيرة
ذه                             ات التي مثلت ه ى بعض اآلي ه عل ى وقوف دة عل و عبي ره أب ا ذآ أويالت م ومن هذه الت

  :ى فيها وجهينالظاهرة ورأ
  .أنَّ العرب تجيُز في آالمها هذه اللغة، وأّنه قد سمع ذلك عن أبي عمرو الهذلي: األول

راً (أن تكون على االستئناف فكأنه وقف عند صموا ثم استأنف           : والرأي اآلخر  ا  ) آثي وفيه
  .٨١٦]٦[صفة للكنابة التي في آخر الفعل) آثيرًا(رأي آخر هو أّن 

واري  دآتور الج ا   ووضح ال رأى أّنه ب ف دَّ صحة الترآي ل وع ل والفاع ين الفع ة ب العالق
ين الفعل     «: عالقة اتصاف وإسناد، ولهذا السبب البّد أن يكون بينهما تناسب وتوافق فقال            العالقة ب

نس      ي الج ق ف ا تناسب وتواف ون بينهم ّد أن يك ناد، فالب صاف وإس ة ات ة عالق ي العربي ل ف والفاع
دد     ى             تذآيرًا وتأنيثًا، وفي الع يس عل ع الوصف من الموصوف ل ًا، ولكن موق ًة وجمع رادًا وتثني  إف

و              ذا ه ده، وه ع بع ع يق ر، وق و الكثي ذا ه ل الوصف وه وف قب ع الموص دة، إذ يق ورة واح ص
  .]٨١٧[»...القليل

  
  

                                           
 .٢/٣٦: نفسه] 810[
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  الفصل الثالث
  

  النقد الصرفيالنقد الصرفي
ى                   ى معن َف عل ُت أنَّ أق اب أرتأي ذا الب ة به سائل الخاّص ة   قبل الحديث عن الم  الصرف لغ

  .واصطالحًا
  

  ::ف لغةف لغةالصّرالصّر
اح      ى وجه ومن حال        : هو التحويل والتغيير والتقليب، فتصريُف الري ا من وجه إل تحويله

  .تصريف الرياح صرفها من جهة إلى جهة: إلى حال، قال الليث
  .]٨١٨[وآذلك تصريف السيول والخيول واألمور واآليات
دراهم    وصّرف الشيء أعمله في غير وجه آأنَّه يصرفه          : عن وجه إلى وجه، وتصريف ال

  .]٨١٩[وهو من التصرُّف. النَّقَّاد: ُف والصَّراف والصَّْيَرفّيأنَّفاقها والصَّْيَر
  

  : : والتصريف اصطالحًاوالتصريف اصطالحًا
  .]٨٢٠[»علم بُأصول أحوال ابنية الكلم التي ليست بإعراب«هو 

ي               ن جن ول اب ا يق م آم ذا العل ي التصريف             «وفائدة ه م أعن ل من العل ذا القبي ه    ه اج إلي يحت
رُف أصول آالم                ه ُتْع ة، وب زأنَّ العربي ه مي ة، ألنَّ دُّ فاق ه أش م إلي جميع أهل العربية أتمَّ حاجة، وبه
ة          العرب من الزوائد الداخلة عليها، وال يوصل إلى معرفة االشتقاق إّال به، وقد يؤخذ جزء من اللغ

  .]٨٢١[»...آبير بالقياس، وال يوصل إلى ذلك إّال من طريق التصريف
  .وبعد هذه الوقفة لنتعّرف على بعض المسائل التي قد وضعتها تحت هذا الفصل

  

  المسائل الخاصة بالصرفالمسائل الخاصة بالصرف

                                           
  ).صرف( مادة ٢٤/١٤: ، تاج العروس٩/١٩٠: لسأنَّ العرب: ينظر] 818[
 . المادة نفسها٩/١٩٠: نفسه: ينظر] 819[
 .١/١): لرضيل(شرح الشافية ] 820[
 .١/٤: المنصف] 821[



  ::النَّسبالنَّسب
ات    «: قال الخليل . القرابُة واالتصال : النَّسب لغةً  سيبي وهؤالء      ... النَّسب في القراب ألنَّ َن ف

  .]٨٢٢[»ذو حسب ونسب، والّنسبة مصدر األنَّتساب: أنَّسبائي، ورجل منسوب
ْسَبًة     «،  ]٨٢٣[والنسب مصدر نسبه ينسبه إلى آذا أي عزاه إليه         ْسَبًا وِن وَنَسَب الّرُجَل ينسُبُه َن

سوبٌ           ه َمْن الى   . ]٨٢٤[»إذا عزاه إلى أبيه فهو ناسب والمفعول ب ال تع ِة        (: ق ـْيَن الِجنَّ ـْيَنُه َوَب وا َب َوَجَعُل
َسبًا ين ال «، ]٨٢٥[)َن الى وب ين اهللا تع شرآون ب ل الم ات  أي جع ة بن ولهم المالئك سبًا بق ة ن مالئك
  .]٨٢٦[»اهللا

ى                       بعض عل ط بعضهما ب يئين ورب ين ش ّصلة ب فمن هذا العرض ُيفهم أنَّ النسب هو عقد ال
  .وجه من اإلضافة والتخصيص، وهو موضوٌع مشترٌك ما بين الصرف والنحو

ن يُ    نهم م سب وم ّماه بالنَّ ن س نهم م اب فم ذا الب سمية ه ي ت ون ف ف النحوي د اختل َسميه وق
ك الرجل، ألحقت                «: فقال سيبويه . باإلضافة ه من آل ذل اعلم أنَّك إذا أضفت رجًال إلى رجل فجعلت

ذلك أنَّ أضفت                             اءي؛ اإلضافة وآ ه، ألحقت ي ه من أهل د فجعلت ى بل أنَّ أضفته إل ياءي اإلضافة، ف
ةٍ            ى حيٍّ أو قبيل اس           ... سائر االسماء إلى البالد، أو إل ر قي ى غي ا يجيء عل ه م َدل       فمن ا ُيع ه م ، ومن

  .]٨٢٧[»وهو القياس الجاري في آالمهم
سّماه     سبة (: أّما ابن الحاجب ف ى اإلضافة      )النُِّ ون وآسرها بمعن ضمِّ الن م من   ]٨٢٨[، ب ، ويفه

ا في آخر االسم هي أظهر صيغة من صيغ                               شددة المسكور قبله اء الم ذلك أنَّ النسب بالحاق الي
  .]٨٢٩[»...ّيفوتزاد للنسب، وذلك نحو بصرّي، وآو«: يالنسب، وياء النسب زائدة، إذ قال ابن جّن

  
  ::النسب اصطالحًاالنسب اصطالحًا

ا     ا قبله ال في النسب    ]٨٣٠[هو الحاق ياء مشددة في آخر االسم المنسوب إليه، وآسر م ، فيق
شددة     )أحمدّي(:  وإلى أحمد  )َتميمّي(:  وإلى تميم  )ِدَمْشقّي(إلى دمشق    ا أنَّ     « والياء الم الغرض منه

صنعة              تجعل المنسوب من آل    دة أ وال ك البل ر      «. ]٨٣١[» المنسوب إليه أو من أهل تل ضًا تق اء أي والي
  .]٨٣٢[»االسم على بنائه

دّ  واص وع ي درة الغ ا ورد ف سب   ُهومم ي الن ولهم ف أ ق ري خط ن  « الحري بس م ن يقت لم
صُّحف صار       : ال ى األنَّ سب إل ي الن ولهم ف ى ق سة عل ُحِفّي، مقاي راب   : ُص ى األع صارّي، وإل أنَّ

                                           
  .٣٥، ٣٤، ٣٣: األلفاظ الكتابية: ، ينظر)نسب( مادة ٢٧١ / ٧:  العين- 822
 ).نسب( مادة ٢٥٣ / ٢: لسأنَّ العرب:  ينظر- 823
 ).نسب( مادة ٦٥٦، مختار الصحاح ١٨١): ابن الجبأنَّ( شرح الفصيح - 824
 ).١٥٨: ( الصافات- 825
 .٤٥٢: رأنَّ روائع البيأنَّ لمعأنَّي الق- 826
 . ١٤١ / ٥: شرح المفصل: ، ينظر٣٣٥ / ٣:  الكتاب- 827
 .١٨٥ / ٢: شرح الشافية: ينظر - 828
 .٧٧٩ / ٢:  سر صناعة اإلعراب- 829
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 .٢٧٠ / ١): ألنَّطاآيل(المحيط في أصوات العربية : ، ينظر٣٢٧ / ٢:  شرح التصريح- 831
 .١٢٠:  ألموفي في النحو- 832



ى واحدة الصُّحف وهي َصحيفة،               أعرابّي، وال  ع النَّسب إل صواب عند النحويين البصريين أنَّ ُيوَق
ِد الجموع    : َصَحِفّي، آما يقال في النسب إلى حنيفة      : فيقال َحَنفّي، ألنَّهم ال َيَرْوَن النسب إال إلى واح

  .]٨٣٣[»...مقراضّي: َفَرِضّي، وإلى المقاريض: آما يقال في النسب إلى الفرائض
ى صيغته            واستث نى الحريري من ذلك إذا آأنَّ الجمع اسمًا علمًا للمنسوب فيكون النسب إل

  .األنَّصار فعند النسب لها تكون أنَّصارّيوهوازنّي، : آما في النسب إلى قبيلة هوازن
ى األعراب               سوب إل ا في المن : والنسب على هذه الطريقة؛ إلزالة اللبس، ولنفي الشبهة آم

ّي( م ل )أعراب له؛  ؛ ألنَّه ى أص تبه «و ردوه إل م،     بالش ة العج م بلغ رب وأنَّ تكلَّ ى الع سوب إل المن
  .]٨٣٤[»واألعرابي هو النازل بالبادية، وأنَّ آأنَّ عجميَّ النسب

ا أنَّ ُينسب                 وتحّد اس منه ري إذ رأى أنَّ القي ًا الحري سألة متابع ذه الم ث ابن منظور عن ه
د النسب         وتطّر. )َصَحفي(إلى مفرد الجمع فيقال في صحيفة        ق إلى الحديث عن االسم المرّآب عن

ى        د النسب إل : ىعز عد الس إليه إذ رأى أنَّ القياس فيه أنَّ ُينسب إلى واحد من االسمين آما يقال عن
  .]٨٣٥[)سعدّي(

د في                    ذي اعتم ري ال ن ب اقًال رأي اب ري ن ى رأي الحري ى رأي    هواعترض الخفاجي عل  عل
الفهم        قال ابن بري آونه ال      «: الكوفيين، فقال  ول البصريين وهو المشهور وخ ى الجمع ق ينسب إل

  .]٨٣٦[»الكوفيون فجوزوا النسب إلى الجمع مطلقًا فال وجه لما قاله المصنف
اجي،                     ري وعرضها الخف ا الحري ذآر جزءًا منه اة ف تثناها النح وأورد الخفاجي صورًا اس

ار     «: الذي قال فيها   ًا آأنَّب ى شيء حت        ... أنَّ يكون علم ه آأنَّصاري         أنَّ يغلب عل العلم علي ى يلحق ب
ومنه يعلم أنَّ الجمع     ...  وهو أما جمع نصير أو ناصر على خالف فيه         )7(لغلبته على أنَّصار النبي   

ه ألنَّ                            ا ال واحد ل د مم العلم يصح أنَّ يع إذا غلب في طائفة ومفرده باٍق على عمومه وهو ملحق ب
سكأنَّ            واحده أعم منه ولهذا ال يجعل واحده آالجمع في النس          ا اختص ب األعراب لم ة آ بة بعد العلمي

ا                      رد آم م المف العلم وفي حك البادية والعرب عام فقيل أنَّ األعرابي منسوب إلى الجمع ألنَّه صار آ
ة         د العلمي ه بع د أنَّ ه يري في المغرب وغيره وال ينافيه قول الجوهري ليس األعراب جمع عرب ألنَّ

دها اعرا ده بع ه ألنَّ واح ًا ل يس جمع صار ل د األنَّ ال واح ذا يق ر وله رده األول هج ي ألنَّ مف ب
أنَّ يكون   : أنَّ ال يكون له واحد واختلف فيما له واحد على خالف القياس ومنها            : ومنها... أنَّصاري

أنَّ تقصد النسبة إلى اللفظ      : وزن الجمع له نظير في آثير من المفردات نحو آالب وآالبي، ومنها           
سبة للفظ      الى     ) شعوب  (آشعوبي فأنَّه ن ه تع ـَباِئلَ     <: في قول ُعوبًا َوَق اُآْم ُش ه    ]٨٣٧[>َوَجَعْلَن :  وفي قول

  .]٨٣٨[»األعرابي هو النازل بالبادية وأنَّ آأنَّ أعجمي النسب، نظر ال يخفى
ى     سب إل ا أو ين صدر منهم ى ال سب إل ا أنَّ ين ين أم ب وجه ى المرّآ سب إل ي الن ّوز ف وج
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ا  أنَّي[جزئيهم د ر]األول والث ي      ، واعتم صدر ف ى ال سب إل ويزه الن ي تج سهيل ف احب الت أي ص
ا             ى جزئه المرآب اإلضافي، أما في المرّآب االسنادي فرأى رأي الجرمي الذي ُيجيز أنَّ ُينسب إل

أبطي وشري               رًا ت أبط ش ى ت ال في النسب إل ى المرّآب     . األول وإلى الثأنَّي آما يق د النسب إل وعن
  .]٨٣٩[المزجي ينسب إليهما معًا؛ لترآيبهما

ا نحو                     ى جزأيهم ك والجوهري تجوز النسب إل ن مال ّي  : [ونقل الخفاجي أمثلة عن اب رام
  .]٨٤٠[دون شذوذ) رامهرمزي: (وإلى مجموعهما معًا نحو) رامي: (أو إلى صدره نحو] هرمزي

ى  سب إل سب ألن ذا الن ى ه اس عل أنَّ(وق ن ) آَذري) (آذربيج ا ورد م ذا بم ه ه دًا آالم مؤآ
ي ب    سأنَّ أب ى ل ديث عل رح ن        ) 2(ك ا أورده ع ديث بم ذا الح ة له ة الكامل اجي الرواي ر الخف وذآ

  .]٨٤١[المبرد
ى واحد الجمع                          ى الجمع وال يكون الرجوع إل ا إل وعدد اآللوسي األوجه التي ينسب فيه

ا  سب إليه د الن رطًا عن ا. ش ال   «: ومنه الب فيق دائن وآ ه آم سوب إلي ًا للمن ع علم ل الجم : أنَّ يجع
أنَّ  ي، أو آ دائني وآالب بس        م ي اللت ل عرب و قي ه ل اعرابي فأنَّ اس آ د التب ى الواح سب إل ي الن  ف

ًا نظر إذ              ... بالمنسوب إلى العرب وبينهما فرق مذآور في محله        ّدها ذآر وهم وال يخفى أنَّ في ع
  .]٨٤٢[»...المسألة خالفية آما أشار إليه

أنَّ   (وهناك اختالف آما بيّنا في النسب إلى المرّآب آـ           ر    ) رامهرمز وآذربيج سم األآب فالق
ال           «: منهم ى الصدر فيق ا والنسب إل ى منعه صديق         : عل ول ال ا في ق رضي اهللا  [رامي وآذري آم

ه الى عن ل]: تع ر طوي ي خب ى الصوف اآلَذري ف وم عل ألمن الن ى ... لت سب إل نهم من أجاز الن وم
ه دون       ر في زي فخي ئت هرم ّي وأنَّ ش ه رام سبة إلي د والن ز بل صحاح رام هرم ي ال وع وف المجم

  .]٨٤٣[»شذوذ
سكون            ) آَذري(ورواية الحديث آأنَّت     ا أنَّ تكون بال اس فيه الفتح والقي ألنَّ ، ]٨٤٤[)أْذري(ب

ة باقتطاع بعضها والنسب                    النسب لمثل هذه االسماء يجري على قياس النسب إلى االسماء المرّآب
  .حضرمي) حضرموت(إليه آما تقول في النسب إلى 

ال            «: ئًالوجّوز المسألة محمد مهدي العلوي قا      ا يق النسبة إلى الجمع واردة عن العرب آم
  .]٨٤٥[»ملوآّي وآتبّي

دديًا،     ًا أم ع أنَّ مزجي واء أآ ه، س ى المرآب بُرَمت سبون ال ري ين ن الحري ي زم ة ف فالعام
ة                            ه عالم ا في ى م د النسب إل اء عن ون الت م يبق رأى أنَّه ري ف ا الحري وهناك مسالة أخرى أشار إليه

ون          ]٨٤٦[ِتّيَدَوا: التأنيث فيقولون  ائي : ، ويضيفون همزة ممدودة الى دنيا عند النسب فيقول ، ]٨٤٧[ُدْني
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ون             اء النسب فيقول اقألنَّي، في      : واحيأنًَّا يحذفون العالمة ويضيفون االلف والنون قبل ي أنَّي، ب فاآه
  . ]٨٤٨[النسب الى فاآهة وباِقّلي او باقالء

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التصغيرالتصغير
در   مصدر الصَّ :  الَصَغرُ ::التصغير لغةً التصغير لغةً  ر     . ]٨٤٩[غير في الَق والتصغير  ... والصغر ضد الكب

  .]٨٥٠[لالسم والنعت يكون تحقيرًا
ا      ... ،الراضي بالضّيم : الّصاغر«: وقال الخليل  وأصغرت الناقة وأآبرت واإلصغار حنينه

  :قالت الخنساء، واإلآبار حنينها الرفيع، الخفيض
  إآباُرحنيُن والهٍة ضّلْت أليفتها        لها حنينأنَّ إصغاٌر و

  .]٨٥١[»وتصاغرت إليه نفسه ذًال ومهأنًَّة
  .]٨٥٣[أي اإلذالء الُمهأنَّين، ]٨٥٢[>َفاْخُرْج أنََّك ِمَن الصَّاِغِريَن<: قال تعالى

ر    « ده صغيراً           ... والِصَغر ضد الكب ّغرُه واستصغره ع رُه وَص اَل   ]٨٥٤[»وأصغرُه غي ، وق
د ول «: أبوزي يم يق ي تم ن بن ًا م معت اعرابي رُة: وس ألنَّ ُآب هف د أبي رهم،  ول أنَّ أآب ألنَّ ... إذا آ وف

  .]٨٥٥[»ِصغُرُة ولد أبيه وعجزُة ولد أبيه إذا آأنَّ آخر ولد ألبيه
ى            ى بمعن ي األول صغَّر تعن فمن هذه األقوال نرى أنَّ التصغير يوضح صفتين يتخذهما الُم

  :قال ذو الرمة، والثأنَّية التحبيب، الذلة والتحقير
  ]٨٥٦[ هامٍة     وأنَّ عظمت منها أذلُّ وأصغُرلنا الهامة الكبرى التي آل
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  ::أما التصغير اصطالحًاأما التصغير اصطالحًا

ر                 يح أو غي ر أو التمل فهو تغيير مخصوص يعتري االسم المتمكن لغرض التقليل أو التحقي
  ذلك وُيَصغَُّر االسم على ثالثة أوزأنَّ 

يبويه   ال س ة      «: ق ة أمثل ى ثالث ا هو في الكالم عل م أنَّ التصغير أنَّم لٍ ُفَع(اعل ل(و) ي ) ُفَعْيِع
  .]٨٥٨[أفعال أفيعال مثل أجمال وأجيمال: وزاد الّسيرافي.]٨٥٧[» )ُفَعْيعيل(و

ه يش في ن يع ال اب يم  «: وق ر والتعظ و خالف التكثي د وه ر واح صغير والتحقي م أنَّ الت إعل
ًال            ل رج ك ُرَجْي د بقول ك تري ة وصفة لالسم ألنَّ و حلي سّماه فه ى صغر م ل عل وتصغير االسم دلي

غيرًا ك         ، ص ى ذل ًا عل ه علم ادة علي م والزي ر االس ت تغيي صفة وجعل ذف ال صرت بح ا اخت وأنَّم
  .]٨٥٩[»المعنى

ا              «: وقال الرضي  المصغر ما زيد فيه شيء حتى يدل على تقليل لتحقيق فوائد معلومة وله
  .]٨٦٠[»ارتباط بالمعنى اللغوي

ه        ّم أول ة   ، فإذا ُصِغَر االسم ُض تح ثأنَّي أ       ، وُف د الحرف الث َد بع اء         وزي ّسمى ي اآنة ت اء س نَّي ي
  .]٨٦١[التصغير وُيْكَسر ما بعَد ياء التصغير إذا آأنَّ رباعيًا فأآثر

ا من اللغات إال في                        اد توجد في غيره ة ألتك ويعدُّ التصغير ميزة من ميزات اللغة العربي
  .]٨٦٢[آلمات قليلة ال تجري على قاعدة مطردة

ّصيغ              والتصغير له أوزأنَّ بيناها سابقًا يجري عليها         ا إال في بعض ال اد يخرج عنه وال يك
ِزد   ، المزيدة عند تصغيرها مثل َسَفْرَجل تصغر على ُسَفْيِرج        وأنَّ شئت ألحقت     ، َوَفَرْزَدق على ُفَرْي

  .]٨٦٣[باًء قبل آخر حروفه عوضًا
بعد اللُّتيا والَّتي    «ومما جاء مصغرًا في مصنفات لحن العامة وعّده  الحريري خطأ قولهم             

احش فيضمون ال  ط شائن  ، الم الثأنَّية من اللَّتيا وهو لحن ف الم؛      ، وغل تح ال ا بف ا َالَلتيَّ إذ الصواب فيه
ى                ا عل ألنَّ العرب خصَّت الَّذي والتي عند تصغيرهما  وتصغير اسماء اإلشارة بإقرار فتحة أوائله

ا                          ا، ِعوضًا عن ضمَّ أوله ا، ِعوضًا عن ضمَّ أوله ًا في آخره أنَّ زادت ألف الوا في    ، صيغها، وب فق
  :وفي تصغير ذاك وذلك ،  اللَّذيَّا واللَّتيا: تصغير الَّذي والتي
  :وعليه أنَّشد ثعلب، َذّياك وذيَّالك

        بذيَّالك الوادي أهيم ولم أُقْل             بذياِلَك الوادي وَذيَّاك من ُزْهِد

     به أحرُف التَّصغير من شدَّة الوجدولكن إذا ما ُحّب شيٌء تولََّعْت                             
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إذا ما (يابنّي ويا ُأَخّي وقوله : آما يقال، أراد أنَّ التصغير قد يقع من فرط المحبة ولطف المنزلة
  . ]٨٦٥[» ...َأحبَّ الشيء وحبَّه بمعنى: يعني به ُأحب ألنَّه يقال. ]٨٦٤[)ُحّب شيء

ذه االسماء من    ، روهذه المسألة شغلت ابن منظور إذا رأى لها وجهًا آخ  فجّوز أنَّ تكون ه
ة  ماء الداهي ال، اس مأنَّ           « :فق ا اس ي وهم ا واللت ي اللتي ألنَّ ف ع ف ة وق ب اللغ ي آت ت وف قل

  .  وهذه اإلشارة تجعل من هذه المسألة غير مخالفة للقياس.]٨٦٦[»للداهية
ا   ن األوه ّده م ذي ع ري ال ى الحري ماء رادًا عل ذه االس ي ه ضم ف ي ال ن الحنبل ّوز اب م وج

ة         ا لغ ا أنَّه ذي رأى فيه ك ال ن مال ه رأي اب ضًال في د مف ي إال قلي الم ف ن آ اورد م ى م دًا عل معتم
  . ]٨٦٧[»...وضم الم اللّذيا والُلتيا لغيٌة«:قال

ال    ر فق رد التحقي م ي ب ول ا التحبي ب أرادبهم شدهما ثعل ذين أنَّ ين الل ي «:ورأى أنَّ البيت وف
ه      البيتين اللذين أنَّشدهما ثعلب احتراس بق      د في وله ولم اقل بذيالك الوادي وذياك من زهد أي من زه

  ). ولكن إذا ما ُحبَّ(واستدراك بقوله، يوجب تحقيره
  : وذلك آّله آما في قوله

  أمرُّ على الديار ديار ليلى           أقّبُل ذا الجداَر وذا الجدارا

  ]٨٦٨[»  سكَن الدياراوما ُحبَّ الديار شغفن قلبي         ولكن ُحّب من                
ا  رة منه ماء آثي ذه االس ارة وه ماء اإلش ل اس ة أوائ ي فتح ن الحنبل رَّ اب ى(وأق ) أوالء وأول

ال       ل          «:وهذأنَّ االسمأنَّ اللذأنَّ تحدث عنهما فق ا فقي ِغرا ُأقرت ضمة أولهم زٍة     :إذا ُص اء بهم ا وُألي ُألّي
د          ولم تكن تلك الضمة آضمة ُبريٍد في تصغير بُ           ، مكسورة في آخره   ه في االقلي ا صرح ب ... رٍد لم

أنَّ ضّمَته حدثت        ، فأنَّا لّما رأينا نحو ُرجيل بَضّم صدُره لزمنًا أنَّ ُنقدََّر االختالف في ُبريدِ             ول ب ونق
أنَّ       ]٨٦٩[ِعلمًا للتصغير آما حدثت ِعيأنًَّا في ُرجيلٍ       الفتح فمشعر ب ا ب صواَب اللتي  وما ذآره من أنَّ ال

  . ]٨٧٠[»... أنَّه صواٌبالضَم خطأ مع أنَّ الحقَّ
ول              ر صحيح فيق ر صحيح        «:وهذا الخفاجي يرى هذا االستعمال غي ذا وأنَّ اشتهر غي ، ه

باه         ي األش ات وف اس المتمكن ى قي ة عل ات جاري صغير المبهم ن ت ة ع ة خارج ا لغ م اللتي ألنَّ ض
ه اجاز ضمها      والنظائر النحوية قال ابن خالويه اجمع النحويون على فتح الم اللتيا إال األخفش فأ               نَّ

وايح                   ول الزمخشري في الن ا في ق رب «: وهذا أيضًا آالم غير مهّذب وجاء التصغير للتعظيم آم
صغيرة        ة وال مستفت أعلم من المفتى واللتيا أعظم من التي وقيل أنَّهما صارا اسمين للداهية العظيم

  .]٨٧١[»...فال حذف فيه
اده أنَّ   رأي مف اجي ب ى الخف دخل ا «وأت م ي صغير ل ور  الت ه واألم الى وأنَّبيائ ماء اهللا تع س
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ول                        ا يق ة والتقريب آم ارة والرأف ارة والتحبيب ت ستعمل للتعظيم ت المعظمة وأنَّ آأنَّ يتجوز فيه في
  :الرجل البنه يابنّي وعليه قول ابن الفارض في رباعيته

  عوذُت حبيبّي بربِّ الطور       من آفِة ما يجري من المقدوِر

  ]٨٧٢[»بل َيعذب اسُم الشخِص في التصغيِرما قلُت حبيبي من التحقيِر                                  
وهذه المسألة رأى فيها اآللوسي رأي الخفاجي مبينًا رأيه في المفتوح منها فال يراد أنَّه إذا                

ى(صغر  ل ) أول ا(قي صغير خالف  ) أولي ه ضمة أخرى للت ُه أجتلبت في اء أنَّ ضمة وادع اء ال بابق
اهر ولهم  .. .الظ ًا ق ف عوض ل األل ى جع ذّيون(وأورد عل ا  ) ال ب بأنَّه ف وأجي دون أل ع ب ي الجم ف

اه   ]٨٧٣[»...حذفت اللتقاء الساآنين والمحذوف لعلة آالموجود وما ذآر في اللتيا هو المشهور             ومعن
  .]٨٧٤[على غير التحقير والتقليل مجاز

ل     وبعد هذا العرض للنقد الموجود في الدرة وشروِحها نرجع إلى م           عجم العين ونرى الخلي
إذا صّغرت     «: ماذا يقول  ذي [ف ى األصل فقلت         ] ال ذيا (رجعت إل م          )الل ذيا قلت ه ، وإذا جمعت الل

ذال، أجريت مجرى                         د ال شددة التي بع اء الم ة بالي اللذّيون وُهنَّ اللتّيأنَّ، فعلوا ذلك لما جاءت الكلم
م جمعت          االسماء التي تجمع بالواو والنون فكأنَّت الذال في الذي           مفردة في اللذ، فلّما قوّيت بالياء ث

  .]٨٧٥[»بالواو والنون غلبت الياء الواو فثبتت وأزالت الواو عن موضعها
  :ويقال الّلتيا والُلتيا، فاللتيا جرى على أصل التصغير، وأنَّشدوا«: ويقول أبو زيد

  بعد الُلتيا والُلتيا والتي           إذا َعلَْتها أنَّفٌس ترّدِت
م يجز إذ آأنَّت                وهذا ك ل وال ذل صلة ول ذلك حذفت ال ه فل م المحذوف من د عل ائر ق ل س  مث

ة                 . الصلة تمام االسم   سدت الدالل ر ف أنَّ ُغّي ِه ف ى هيئت ه عل راد ب والمثل بمنزلة اإلشارة وإما ُيعلم الم
  .]٨٧٦[»وبطل المعنى

  .]٨٧٧[» من اسماء الداهيةيقال وَقع فألنَّ في اللََّتيَّا والَِّتي وهما اسمأنَّ«: وجاء في الصحاح
سماع هرب                  اس، وإذا هجم ال وهناك رأي راجٌح مفاده تغَّلب االستعمال والسماع على القي

  .]٨٧٨[القياس
سبب في    ) اللتيا والتي (وبعض اللغويين يرى أنَّ ضم       من فعل العاّمة ومنهم الحريري، وال

ألفًا في آخرها عوضًا من ضم   ذلك أنَّ العرب إذا صغرت الذي والتي أقّرت فتحة أوائلها، وزادت       
ك                         . ]٨٧٩[أوِلها ا وضح ذل ي الفصيح آم ا في االستعمال األدب ام وروده رأي متهافت أم ذا ال لكن ه

ابقاً     ر صحيح ألنَّ ضمَّ      «: الخفاجي واآللوسي، فقال الخفاجي مما وضحنا س ذا وأنَّ اشتهرت غي ه
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  .]٨٨٠[»تاللتيا لغٌة خارجة عن تصغير المبهمات جارية على قياس المتمكنا
أنَّ يكون اسم فال يصغر الفعل وال الحرف ألنَّ           «: ونحن نعرف أنَّ للمصغر شروطًا منها     

ًا فال تصّغر المضمرات           . شذ تصغير فعل التعجب    . التصغير وصف في المعنى    وأنَّ يكون متمكن
وال من وآيف ونحوهما، وشذ تصغير اسماء اإلشارة والموصوالت وأنَّ يكون قابًال للتصغير فال           
بهها فال                    ًا من صيغ التصغير وش ة، وأنَّ يكون خالي يصغر نحو آبير وجسيم وال االسماء المعّظم

  .]٨٨١[»يصغر نحو الُكَمْيت من الخيل والُكَمْيت من البلبل وال نحو مبيطر ومهيمن
ا              «وعند النظر لهذه الشروط نجد أنَّ        ة ولم ا يكون في االسماء المتمكن أصل التصغير أنَّم

  .فُعدَّ هذا التصغير شاذًا. ]٨٨٢[»ا األصل خوِلف بها أيضًا قاعدة التصغيرخوِلف بتصغيره
لوب       ى األس ًا إل ل دائم سألة يمي ذه الم بقت ه ي س سائل الت ي الم ه ف ا نعرف ري آم والحري

  .األفصح وهذا اإلسلوب يتحقق في هذه المسألة بفتح الالم
  .]٨٨٣[»بعد الَلتيا واّلتي«: وقد استعمل الحريري هذه الصيغ في مقاماته فقال في الوبرية

  : ]٨٨٤[قال العجاج. الّلَذّيا واللتيَّا«: ومثل ذلك الذي والتي تقول«: وقال سيبويه
  .]٨٨٥[»بعد اللُّتيا واللتيا واّلتي
ي  ام عل ي خطب اإلم ذا االسلوب ف ُتْعِمل ه د اس ة  )(وق ي غاي ذه الخطب ف وآأنَّت ه

صوم    ن مع صدورها ع ة، ل صاحة والبالغ ال )(الف زع  أ«: فق ي أج ا والت د اللتي ال ]٨٨٦[»بع  ق
  .الّلتيا للصغيرة، واّلتي للكبيرة: الشَّارح فيها

وهذه مسألة أخرى يْوهَّم الحريري فيها العامة إذ يتوهمون أصالة التاء في مختار فيبقونها              
ار               «: عند التصغير فيقولون   ر، ألنَّ األصل في مخت في تصغير مختار مختير، والصواب فيه ُمخيَّ

تقاقه في       مختير،   ذا االسم اش فالتاُء فيه تاء مفتعل التي ال تكون إال زائدة، ويدّل على زيادتها في ه
ل ذا قي اء، فله ذه الت صغير حذف ه م الت ن حك ر، وم ال : الخي وَّض من المحذوف ق ن َع ر وم ُمَخيَّ

  .]٨٨٧[»... ُمخّيير
ا أنَّ ال        ذآر فيه ي ي ري، الت ر الحري ة الخب َل رواي د نق معي وق ط األص أل  وَغِل ّي س جرم

ا   : ، فقال الجرميّ  )ُمَخْيِتير: (؟ فقال له األصمعيّ   )مختار(األصمعّي عن آيفية تصغير      أخطأت، أنَّم
  .]٨٨٨[، ألنَّ التاء فيه زائدة)ُمَخيَّر(هو 

ائالً     ا ق ري فيه ق الحري ذي واف ي ال سألة إال اآللوس ذه الم درة به ّراح ال تم ش م يه : ول
راء، ألنَّ األصل         بضم الميم و) ُمَخيَّر(والصواب فيه   « ل ال ا قب اء مع آسر م شديد الي فتح الخاء وت

                                           
 .٩٦٣شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ : ، ينظر٢١:  شرح درة الغواص- 880
 .١٥٧ - ١٥٦ / ٤: صبأنَّ حاشية ال- 881
  .٨٤٢ / ٢:  الفرائد الجديدة- 882
 .٢٨١:  الوبرية- 883

 . ١/٤٢٠:  ينظر ديوأنَّ العجاج-884
 .٤٨٨ / ٣: الكتاب - 885
 .٢١٤ / ١:  شرح نهج البالغة- 886
 .١٣٤:  درة الغواص- 887
 .١١٢): شوقي ضيف(، المدارس النحوية ١٣٥: نفسه:  ينظر- 888



ر                   في مختار مختير والتاء فيه تاء مفتعل الزائدة ويدل على زيادتها ههنا اشتقاق هذا االسم من الخي
ة                     ر بثالث ال مخيي ر ومن عوض من المحذوف ق ل مخي ومن حكم التصغير حذف هذه التاء فلذا قي

.]٨٨٩[» فاعل وأنَّ شئت فاعتبرها اسم مفعول واألمر سهلياءات وقد اعتبرنا الصيغة اسم  
دره ِر ق ى ِآَب ط األصمعي عل ة أنَّ صحت عن : واستغرب اآللوسي غل ذه الرواي ولكن ه

  األصمعي فكيف لنا أنَّ نخطيء العامة؟
ا                   تح ثأنَّيه ونحن نعرف أنَّ األلفاظ التي على خمسة أحرف رابعها حرف علة ُتصغَّر بضم أولها وف

  .]٨٩٠[)ُفَعيِعيل( ياء ساآنة للتصغير، وأنَّ آأنَّ ما قبل آخرها ألفًا تقلب ياء والوزن لها وزيادة
ة             رخيم في اللغ رخيم، والت ه،    « : ويمكن عّد هذا التصغير تصغير ت ق الصوت وتليين ترقي

  : يقال صوت رخيم أي سهل لين، ومنه قوله
  ]٨٩٢[ ]٨٩١[»هراُء وال نزُرلها َبَشٌر مثل الَحريِر ومنطٌق          رخيم الحواشي ال

ل وأنَّ              ::أما في االصطالح    أما في االصطالح     ى ُفَعي ة ُردَّ إل إذا آأنَّت أصوله ثالث د، ف ده من الزوائ  هو تجري
  .]٨٩٣[ُعَطيف وفي أزهر زهير: آأنَّت أصوله أربعة ُردَّ إلى ُفَعيِعل، فتقول في معطف

ة في تصغير              ى   ) ءشي (وخطَّأ الحريري في مسألٍة أخرى قول العام ويُّ (عل ) عين (و) َش
ى                       ) ُعَوْينة(على   ة عل ا واوًا، ومازالت العام اء تقلبه ه ي ا ثأنَّي فرأى أنَّ من غير األفصح تصغير م

ال        ون                «: هذا وتظن اليوم أنَّها فصيحة، فق ة، فيقلب ويٌّ وُعَوْين ون في تصغير شيء وعين َش ويقول
اء    : الياء فيهما واوًا واألفصح أنَّ يقال      ا             ُشَيّي وُعَيينة، بأثبات الي وَّز آسر أولهم د ُج ا وق  وضم أوله

ْيعة           ولهم في تصغير َض ل ق ذا القبي : في التصغير من أجل الياء، ليتشاآل الحرف والحرآة ومن ه
  :آما أنَِّشدت للخليل بن احمد، ُبويت واالختيار فيهما ُضَيْيعة وُبَييت: ُضَويعة، وفي تصغير بيت

  ْزيٌتأنَّ لم َيُكْن لك جدٌى          أغناك َخلُّ َو
  ]٨٩٤[»   أولم يكن ذا والذا           فِكْسوٌة وُبَيْيٌت

يّي فجوزوا    ): شيء(وتحدث ابن منظور عن هذا التصغير الذي رأى أنَّ يكون تصغير             ُش
  .]٨٩٥[آسر أوله من أجل الياء، ليشاآل الحرف والحرآة وهو بهذا الرأي قد شابه الحريري

اب الث      ي الب ادة ف ذه الم ي ه ن الحنبل ل اب ق    وجع ذي واف د الخالص ال ه عق ن آتاب أنَّي م
ه    ) ُرويجل(على ) رجل(وعدَّ تصغير . الحريري فيه  واو في وع ال مشابه لهذا التصغير من حيث وق

دًال من شيء                      ع ب م تق دة ول ا زائ واو فيه واو في ضويعٍة      . بين أّوِل الكلمة وياء التصغير، وال ا ال أم
  .]٨٩٦[وبويٍت أصلية وقعت بدًال عن الياء

ه   «فهو على القياس؛   ) ُبَوْيب(ر الذي وقع في باب على       والتصغي ا ثأنَّي ألنَّ قاعدة تصغير م
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ب،    اب نيي ٍب ون اٍب بوي و ب صغير نح د الت ى أصِلها عن ُه إل ردَّ أِلف اء أنَّ ُت ة عن واٍو أو ي ألف مبدل
ا    : ويجري مجراه التكسير؛ ألنَّهما أخوأنَّ، فيقال    ه   أبواٌب وأنَّياٌب، ومن شواذ التكسير مم جاءت في

ولهم                    اب التصغير ق ٍت في ب ى عكس ضويعٍة وبوي واو عل اثيق في    : الياء في موضع ال اِثٌق ومي مي
وق،               أنَّ األصل      ... جمع ميثاق، ألنَّ أصله ِمْوثاق بالواو الساآنة المكسور ما قبلها من الوث ا آ وأنَّم

ة المدَّ       : أنَّ يقال في تكسير ميثاقٍ     اء الثأنَّي ا في              مواثيق للزوم عوِد الي ى أصِلها في التكسير آم ِة إل ّي
  .]٨٩٧[»التصغير نحو ميقات ومواقيت

ٌت                  وعضد راي الحريري بما نقله من قوٍل عن الجوهري إذ رأى أنَّ تصغير بيت على ُبَيْي
  .]٨٩٨[وِبَيْيُت بضم األول وآسره

ة الحرآتين في        واعطى ابن الحنبلي أمثلة لمماثلة الحرآة والحرف الياء، فذآر منها مماثل
ِدر،             «: قولهم ه، وِمنح ًا لتائ ه تبع ٍق نحو             ... ِمْنِتٌن إذ جاء آسر ميم ه حرف حل ا عين ل مم : وفي فعي

سة في مصغٍر نحو     « بالكسر  ]٨٩٩[ِسعيٍد إذ جاء آسُر فائه تبعًا لعينه، وقد ُقِريء     شاآل والمجأنَّ : للت
  .]٩٠٠[»بيٍت الكسُر لذلك في مكسره آبيوٍت

بعض         «: فقال.  لغة رواية  وجعل ابن الحنبلي الكسر في التصغير      ومنهم من فصَّل فضم ال
ى                           ّدٌم عل ول بالكسر مق م هو ِفُع وٍض في آالمه اٍء مرف ى بن وآسَر البعض، ال يقال الكسُر يؤدي إل

  .]٩٠١[»...المثبُت مقّدم على النافي: النفي آما يقال
 ُنِقل  وجّوز الخفاجي ما رفضه الحريري وعّده من األوهام معتمدًا في تجويزه هذا على ما             

وفيين                      «: عن الكوفيين فقال   در المصون عن الك ه في ال ه المصنف بعضهم ونقل ا منع وقد أجاز م
  .]٩٠٢[»فقال هم يقولون في تصغير شيء شوي فليس ما ذآره المصنف بشيء

ة في            ه العام ذا          ) شيء وعين   (وعّد التصغير الذي نطقت ب من فضول الكالم وصرَّح به
ذا بمتعين وقوله األفصح ينادي عليه فعده ذلك من األوهام من        ليس ه «: التصغير في التسهيل فقال   

ًا                        ًا أنَّ آأنَّت ألف ل حرف التصغير واوًا وجوب ين قب فضول الكالم وقد صرح في التسهيل بجعل الع
منقلبة عنها فتقول في باب بويب وجوازًا مريوحًا أنَّ آأنَّت ياء أو ألف منقلبة عنها فيجوز في شيخ                  

  .]٩٠٣[»وآذا ضويعة وبويتوناب شويخ ونويب 
ة     د تصغير الكلم ي الحرف األول عن ضم والكسر ف ي أنَّ «:ورأى اآللوسي جعل ال اليخف

ه واالفصح من فضول الكالم                 ام مع قول ل            ... عده ذاك من األوه ين قب سهيل تجعل الع ال في الت ق
ل في     ... حرف التصغير واوًا أنَّ آأنَّت الفًا منقبلة عنها فيقال في شيخ شويخ            ا      ونق در المصون م ال

ل           احب االص ره ص ا ذآ يس م وي فل يء ش صغير ش ي ت ون ف م يقول ال ه وفيين فق ن الك ع ع من
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  .         ]٩٠٤[»ِشيء
أً             إذ . والتصغير الذي حصل في هذه المفردات قد تناقلته آتب لحن العامة ايضًا وعدَّته خط

عيد    (رأوا أنَّ في تصغير      ن ِس َعْيد ():الصواب ، )ُدَآْين ب ى وزن    ) ُس ْين ُد(عل ويخ (و. ]٩٠٥[)َآ في  ) ُش
صغير  يخ(ت صواب). ش َيْيخ: (وال رازي. ]٩٠٦[)ُش ر ال و بك ال اب د ق شَّْيخ «: وق صغير ال َيْيخ(وت ) شُِ

  .ويمكن عّد رأي الرازي مشابهًا لرأي الحريري. ]٩٠٧[»بضم الشين وآسرها وال تقل ُشَوْيخ
ل في تصغير بيت               د جّوز   ) ُبَيْيت (والصواب   ) ُبَوْيت (اما ما قي ه     فق ا قالت ن عصفور م اب

  . ولكن بكسر الباء]٩٠٨[»أنَّ شئت) ِبَيْيت(و ، )ُبَوْيت) (بيت(فتقول في تصغير «:بقوله، العامة
  .          ]٩٠٩[فتصغير شاٍء) ُشَوّي(فأما ، )ءُشَيْي: (والصواب، )ُشَوّي) (ءشي(وفي تصغير 

ة : (الوالصواب أنَّ يق   ، فيقلبون الياء واواً  ) ُعوينة): (عين(وفي تصغير    اء وضّم      ) ُعَيْين ات الي باثب
  .   ]٩١٠[أولها

  
  

  
     

  : : التذآير والتأنَّيثالتذآير والتأنَّيث
ويين     ويين والنح ام اللغ ن اهتم رًا م زًا آبي ث حي ذآير والتأنَّي ضية الت غلت ق ن ، ش ي م وه

صعوبة  ا ال ي تكتنفه ة ، الموضوعات الت ي اللغ اب ف ا آت و منه اد يخل ال يك ي ، ف و أو ف ي النح أو ف
  . ]٩١١[ المعجمات والتفاسيرفضًال عن آتب، الصرف

ا    ، والدليل على أهمية هذه القضية     ات فيه دماء          .]٩١٢[آثرة المؤلف ة الق اء اللغ د توسع علم وق
  قال . ومعرفة النحو واإلعراب، وَعدُّوها من لوازم الفصاحة، والمحدثون بهذه القضية اللغوية

ث؛ ألنَّ     معرفة، أنَّ من تمام معرفة النحو واإلعراب     «:أبو بكر بن األنَّباري     المذآر والمؤن
ه      ًا ل ب الزم أنَّ العي ذآرًا آ َث م ًا أو أنَّ َر مؤنث ن َذآَّ اًَ  ، م صَب مرفوع ن ن ه لم أو خفض ، آلزوم

  .]٩١٣[»او نصب مخفوضًا، منصوبًا
ك       ن ذل د م ى أبع ستأنَّي إل اتم السج و ح ب أب ث أول    ، وذه ذآر والمؤن ة الم ّد معرف إذ ع

                                           
 .     ٢/١٨٢: همع الهوامع:  ،ينظر٣٠٢:  آشف الطرة عن الغرة- 904
ال     ، ٣٥٠): البن االبناري (المذآر والمؤنث   ، ١٨٣: تثقيف اللسأنَّ :  ينظر - 905 دأنَّي لل(مجمع االمث ، ٥٢٠ / ٣) مي

 ].بلق[ مادة ٣١٨ / ١١لسأنَّ العرب 
 ) .       ِشَيْيخ (٣٣٤: اللمع في العربية، ١٨٤: نفسه: ينظر-  906
 ).       بيت(  مادة ٣١٨ / ٢: لسأنَّ العرب، ]شيخ [٢٦٣:  مختار الصحاح- 907
  . ٤٤٢:  المقرب- 908
يأ ( مادة  ٩٩ / ١: لسأنَّ العرب ، ١٤٨: وتقويم اللسأنَّ ، ١٨٤: تثقيف اللسأنَّ :  ينظر - 909 شين وال    ) ش َيْي بكسر ال شُِ

  .      تقل شوي
 ) .   عين( مادة ١٧٤ / ١٧: لسأنَّ العرب، ٧٣): للفراء(المذآر والمؤنث ، ١٨٤: تثقيف اللسأنَّ:  ينظر- 910
  . ٢٠٢:قضية التذآير والتأنَّيث في العربية:  ينظر- 911
  .  ١٩-١٥: اللغة مع تحقيق رسالة أبي موسى الحامض في المذآر والمؤنثالتذآير والتأنَّيث في :  ينظر- 912
  .٨٧): البن األنَّباري( المذآر والمؤنث - 913



ه  ذ «:الفصاحة بقول ة الت ال والنعت ، آير والتأنَّيث وأول الفصاحة معرف ي االسماء واألفع ًا ، ف قياس
ًة راب   . وحكاي ة اإلع ن معرف زم م ذآير، ال ث والت ة التأنَّي ذآير   ... ومعرف ذآر، وت ث الم ا تأنَّي وأم

  .]٩١٤[»المؤنث، فمن العجمة عند من يعرب ومن ال يعرب
شيخ ب   «: قال السيوطي . وقد تنبه اللغويون العرب على لهذه الظاهرة       ن      وقال ال دين ب اء ال ه

ا                  : النحاس، في التعليقة على المقرب     ذآر، آم ر لفظ الم ٌظ غي ٍث لف آأنَّ األصل أنَّ يوضَع لكل مؤن
ك         ... قالوا َعْيٌر وأتأنَّ   ر ذل ى غي ٌر إل اظ          . وحصأنَّ وِحْج يهم األلف ر عل افوا أنَّ يكث نهم خ ويطول  ، لك

ا ب           ، عليهم األمر  وا به ة فّرق صفة           فاختصروا ذلك، بأنَّ أتوا بعالم ارة في ال ث، ت ذآر والمؤن ين الم
ر                   دة في غي آضارب وضاربة، وتارة في االسم آامرئ وامرأة، ومرء ومرأة في الحقيقي وبلد وبل

ى                 . الحقيقي ثم أنَّهم تجاوزوا ذلك، إلى أنَّ جمعوا في الفرق بين اللفظ والعالمة للتوآيد وحرصًا عل
  .]٩١٥[» ومدينٌةآبٌش ونعجٌة وجمٌل وناقٌة وبلٌد: البيأنَّ فقالوا

ا، هو                      ا، والخالف الحاصل فيه رة خفاياه ث، وآث ذآير والتأنَّي ويبدوا أنَّ تشعب قضية الت
اب       )  هـ ٣٦١ت  (الذي دفع ابن التستري      ا ب إلى القول فيها بأنَّها ال تجري على قياس مطرد وال له

  .٩١٦يحصرها
تأنَّيث والتذآير، من   ال«: وإلى ما يقرب من رأي ابن التستري ذهب أحد المستشرقين قائالً          

ًا، مع             ًال جازم ا ح ى حله أغمض أبواب النحو، ومسائلهما عديدة مشكلة ولم يوفق المستشرقون، إل
  .]٩١٧[»صرف الجهد الشديد في ذلك

ه         دروا في ث، فق والمؤنث له عالمات، لكن البعض منها لم تلحقها عالمة من عالمات التأنَّي
  :لة بقولهالتاء، وقد أشار ابن مالك إلى هذه المسأ

  ]٩١٨[آالَكِتْف: عالمُة التَّأنَّيِث تاٌء أو ألْف       وفي أَساٍم َقدَُّروا التَّا

  :ويستدل ابن مالك على تقدير التاء بقوله
  ]٩١٩[بالضَِّميِر        وَنْحوِه آالّردَّ في الَّتْصغِيِر: وُيْعَرُف الَّتقديُر

ه عال م تلحق ذي ل ك أنَّ المؤنث ال ن مال الم اب ى آ ياء ومعن دة أش ه بع ى تأنَّيث ستدل عل ة ي م
  :]٩٢٠[منها

  .]٩٢١[>النَّاُر َوَعَدَها الّلُه الَِّذيَن َآَفُروا<:  عودة الضمير عليه مؤنثًا، آقوله تعالى-١
  .أآلُت َآِتَفًا َمْشوّيًة:  وصفه بالمؤنث، نحو-٢
  .]٩٢٢[>َهِذِه َجَهنَُّم<:  اإلشارة إليه بالمؤنث، آقوله تعالى-٣

                                           
 .٤٦): البن فارس(المذآر والمؤنث : ، ينظر٣٤ - ٣٣): للسجستأنَّي( التذآير والتأنَّيث - 914
 .١/٣١:  األشباة والنظائر-١

 . ٤٧): يالبن التستر( ينظر المذآر والمؤنث -916
  .٥٠: البلغة في الفرق بين المذآر والمؤنث: ، ينظر٧٣:  التطور النحوي للغة العربية- 917
 .٣٩٣ / ٢:  شرح ابن عقيل- 918
 .٣٩٣ / ٢:  نفسه- 919
 .٢/٣٩٤: ، وشرح ابن عقيل٣/٢٣٥: أوضح المسالك:  ينظر- 920
  ).٧٢: ( الحج- 921

 



  .ُيَديٍَّة، وُعَييْنٍة، وُسَوْيَقٍة: ء في تصغيره، نحو ظهور التا-٤
  .]٩٢٣[>َوَلمَّا َفَصَلِت الِعيُر<:  تأنَّيث الفعل له، آقوله تعالى-٥
  :]٩٢٤[ سقوط التاء من عدده، آقول الشاعر-٦

  وهي ثالُث أذرٍع وأصبُع
ا      «: وافتتح الفراء آتابه بذآر عالمات التأنَّيث بقوله       اء التي    للمؤنث عالمات ثالث منه اله

فألنَّ وفألنَّة وقائم وقائمة ومنها الَمدَُّة الزائدة التي تراها في          : تكون فرقًا بين المؤنث والمذآر، مثل     
الضَّراء، والحمراء، والصفراء وما أشبه ذلك، ومنها الياء التي تراها في ُحْبلى وَسْكرى وُصْغرى              

  .]٩٢٥[» أبدًافأّما المدَُّة والياء، فال يقعأنَّ لمذآَّر في حاٍل
وال يوجد خالف بين علماء اللغة من القدماء والمحدثين في أنَّ عالمات التأنَّيث ثالث هي                

دودة   ف المم صورة، واألل ف المق اء، واألل ب،   . ]٩٢٦[الت ي الغال أتي ف اء ت ن أنَّ الت رغم م ى ال وعل
اء ويمك                    ا الت صفات ال تلحقه اك بعض ال ا   للفصل بين صفة المذآر وصفة المؤنث فأنَّ هن ن إجماله

  :بما يأتي
ع      -١ اقر، ومرض الق، وع ائض، وط ل ح ث مث ة بالمؤن صفات الخاص سألة  .  ال ذه م وه

يبويه          ال س ون، ق ك «: خالفية تناولها بالبحث البصريون والكوفي ٌث،      : وذل ذه طاِم رأٌة حائٌض وه أم
باُهه في آالم               : آما قالوا  ا الحائض وأش ى    ناقٌة ضامر، يوصف به المؤنَّث وهو مذّآر، فأنَّم م، عل ه

وتحدث  . ]٩٢٧[» مذآَّر، فكأنَّهم قالوا هذا شيء حائض، ثمَّ وصفوا به المؤنَّث          ء والشي ءأنَُّه صفُة شي  
  .عنها شراح الدرة

ٌل                  :  َفُعوٌل بمعنى فاعلٍ   -٢ رأٌة صابرٌة وَرُج ى ام ُبوٌر، بمعن ُل َص ُبوٌر وَرُج رأٌة َص ه ام ومن
  . الذي تحدث عنه شراح الدرة]٩٢٩[>ِغّيًاَوَما َآأنَّْت ُامُِّك َب<: ، قال تعالى]٩٢٨[صاِبٌر

ا               :  َفعيٌل بمعنى َمْفُعولٍ   -٣ ع موصوفة، آقولن ذا الوصف إذا تب اء من ه رأة  : وتحذف الت آم
  .]٩٣٠[مذبوحة: ذبيحة أي: قتيل، بمعنى مقتوله، فأنَّ لم يتبع موصوفة، لم تحذف منه التاء آقولنا

اء ال تلحق الو       :  ِمْفعالٌ -٤ ل أنَّ الت ن عقي ى   ذآر اب الٍ (صف عل ذاٌر،   : نحو ) ِمْفع رأٌة ِمْه ام
ول   «: وقد علل الفراء عدم دخول التاء في هذا الوصف بقوله      . ]٩٣١[لكثيرة الهذر وهو الهذيأنَّ    م تق ث

ره         ول وغي ذا الق دراٌر، وال         : في ِمْفعاٍل من ه ٌة ِم اث وديم د األنَّ اٌث، تل ْذآاٌر ومئن اٌق وِم رأٌة ِمْحم ام
ا             يقال شيء من هذا بالهاء، وذ      لك أنَّه أنَّعدل عن الصفات أنَّعداًال أشدَّ من أنَّعداِل صبوٍر وشكوٍر وم

                                                                                                                         
 ).٦٣: ( يس- 922
 ).٩٤: ( يوسف- 923
راء (المذآر والمؤنث  : أرمي عليها وهي فرع اجمع، ينظر: ، وأول البيت هو حميد األرقط - 924  هامش  ٧٧): للف

 ].٨[ هامش رقم ٢٦٨: ، أوضح المسالك]٣[رقم 
 .٥٧:  المذآر والمؤنث- 925
 .٥ - ٤: ، التذآير والتأنَّيث في اللغة٣٤٢: ، التكملة٨٥ - ٨٣): للمبرد(المذآر والمؤنث :  ينظر- 926
 .٣٨٣ / ٣:  الكتاب- 927
 .٢٤٤: ، الصرف الواضح٣٩٤ / ٢: ، شرح ابن عقيل٣/٢٣٥: أوضح المسالك:  ينظر- 928
 ).٢٨: ( مريم- 929
  .٣٩٥ / ٢: ، شرح ابن عقيل٣/٢٣٥، ١/٢٦٩: أوضح المسالك:  ينظر- 930
 .٣٩٥ / ٢: شرح ابن عقيل:  ينظر- 931



يم    ذه الم ادِة ه سورًا ولزي أنَّ مك بيٌه بالمصادر، إذ آ ه ش ه؛ ألنَّ ن المصروف عن جهت بههما، م أش
  .]٩٣٢[»فيه

رأ     : وهو من األوزأنَّ التي يشترك فيها المذآر والمؤنث نحو          :  ِمْفَعلٌ -٥ َشٌم وام ٌل ِمْغ ة رج
ه،                           . ]٩٣٣[مغشم اس علي شاذ ال يق ا، ف ذآورة أنَّف اء من األوزأنَّ الم ه الت ا لحقت ل أنَّ م ن عقي رى اب وي

  .]٩٣٤[فقالوا َعُدوٌَّة، وربما حملوها على صديقٍة، وامرأٌة ِمْسِكينٌة وُسِمَع مسكيٌن على القياس
ة نحو    :  ِمْفِعْيل -٦ ر إذا استعملت الطي    : وهي من صيغ المبالغ رأة ِمْعِطي ق أي  ام ب وِمْنِطْي

  .]٩٣٥[بليغة
ة               ول العام ّضبعة  «: ومما فرقت العامة فيه بين المذآر والمؤنث بالهاء وهو ليس آذلك ق ال

ال    الم أنَّ يق ه الك ط، ووج و غل اُء؛ وه أنَّثى    : العْرج تص ب م يخ ّضُبع اس اء، ألنَّ ال ضَُّبُع العرج ال
ّل     ة أنَّ آ ر       الضباع والذآر منها ِضْبعأنَّ، ومن أصول العربي ل ِحْج اسم يختّص بجنس المؤنث مث

الم    ن آ سْتَقرى م ا ُي ُع م ذا جمي ى ه اٍل وعل ث بح اُء التأنَّي ه ه دخل علي اق، ال ت ُبع وَعَن أنَّ وَض وأت
  :أنَّشدني ابن االعرابّي في أماليه: العرب، وحكى ثعلب قال

  تفرَّقت َغنِمي يومًا فقلت لها         ياربَّ سلط عليها الذَّئب والّضُبعا

د          : أدَعا لها أم عليها؟ فقال    : سألته حين أنَّشدنيه  ف أنَّ أراد أنَّ ُيسلِّطها عليها في وقت واحد فق
ذئب                        ا ال سلَِّط عليه ذئب فتنجو هي، وأنَّ أراد أنَّ ي دفع ال دعا لها، ألنَّ الذئب يمنع الّضُبع والّضُبع ت

  .]٩٣٦[»في وقٍت والضُبع في وقت آخر فقد دعا عليها
تثنى موضعين                  وبين أنَّ الحكم     ذآر هو األصل، واس ث؛ ألنَّ الم ى المؤن ذآر عل يكون للم

ى لفظ        : أحدهما أنَّك متى أردت تثنية الذَّآر واألنَّثى من الضَّباع، قلت         « ة عل َضُبعأنَّ فأجريَت التثني
جتمع  المؤنث الذي هو َضُبع ال على لفظ المذآر اّلذي هو ِضْبعأنَّ، وأنَّما ُفِعل ذلك فرارًا مما آأنَّ ي             

الي التي                         اريخ أرخوا باللي اب الت م في ب أنَّي أنَّه من الزوائد لو ُثنََِّى على لفظ المذآر، والموضع الث
ه                    ّشهر ليلُت . هي مؤنثة دون األيام التي هي مذآرة وأنَّما فعلوا ذلك مراعاة لألسبق، واألسبق من ال

  .]٩٣٧[»ِسْرنا عشرًا من بين يوم وليلة: ومن آالمهم
ن ب َم اب ال ووهَّ ه إذ ق ي رأي ري ف ث  «: ري الحري ه المؤن ب في ا غل اريخ مم اب الت يس ب ل

ك               الي فقط آقول ى اّللي ذا محمول عل ل ه أنَّ قلت         : آالضبع ب ون، ف ٍس َخْل سرت خمس    : آتبت بخم
  .]٩٣٨[»عشرة ما بين يوم وليلة فقد غّلب المؤنث على المذآر

ذه االسماء الخاص              ا      وأيد ابن منظور آالم الحريري إذ رأى أنَّ ه دخل عليه ة بالمؤنث الي

                                           
  . ٨٣: ؤنثالبلغة في الفرق بين المذآر والم: ، ينظر٦٧): للفراء( المذآر والمؤنث - 932
 .٣/٢٣٥: أوضح المسالك:  ينظر- 933
 .٢/٣٩٥: شرح ابن عقيل:  ينظر- 934
 .٢٤٥: ، الصرف الواضح٣/٢٣٦، أوضح المسالك ٨٣: البلغة في الفرق بين المذآر والمؤنث:  ينظر- 935
راء (، المذآر والمؤنث     ١٥١: ، تقويم اللسأنَّ  ٥٥: التكملة: ، ينظر ٩٩ - ٩٨:  درة الغواص  - 936 ذآر  ،  ٨٨): للف الم

، اللهجات العربية في    ٣٩٥: ، المقرب ٩٥ -٩٣): البن األنَّباري (، المذآر والمؤنث    ٩١): البن التستري (والمؤنث  
 .، تقول قيس الضبع بضم الياء وسكونها في لغة تميم١٧٥: التراث

 .٩٩:  درة الغواص- 937
 .٢٨ق:  حواٍش لطيفة وتحقيقات شريفة- 938



  .]٩٣٩[هاء
بعأنَّ     ا ِض ذآر له ضَّبع مؤنث والم ه أنَّ ال رى في ذي ي ري ال ول الحري ي ق ن الحنبل د اب واآ
د                                 ن عب د ب د الحمي ول عب ل من ق ا نق ن يعمر وبم د ب مسندًا الى صحة هذا الرأي بما حكي عن يزي

ل صاحب المغرب              ا نق ول      ]٩٤٠[الرحمن بن زيد بن الخطاب وم ى ق ضًا عل ي في        وأي ن اإلعراب  اب
  :قول العباس ابن مرداس السلمي

  ]٩٤١[أبا ُخراشَة أّما أنَّت ذا َنَفٍر       فأنَّ قومي لم تأآلهُم الضَُّبُع
ا      «ورأى ابن الحنبلي أنَّ ظاهر آالم الجوهري      ْبِع، وأنَّم بعأنٍَّة ال َض ذآُر ِض بعأنًَّا م أنَّ ِض

ال الضَُّبُع جنٌس منه الضبعأنَّ، ومنه الِضْبعأ      روٌف، وال   : [نَُّة على تأنَّيٍث فيه، وذلك اْذ ق ضَُّبُع مع وال
  .]٩٤٢[»تقل َضُبَعُة ألنَّ الذآر ِضْبعأنَّ واألنَّثى ِضبعأنٌَّة

ري                  وبين سبب تغليب حكم المؤنث على المذآر على عكس ما هو األصل من آالم الحري
أتي ا ي به بالزي«: بم ْبعأنًَّا أش ا ألنَّ ِض َره وإّم ا ذآ ا لم ة إّم ه عالم زاَد في ه أنَّ ت َث، ألنَّ حّق ادة المؤن

ضَُّبع                 أنَّ تغليب ال ذآير، فك ة للت ه عالم زاد في ه اال ت التأنَّيث، وَضُبعًا أشَبه بالنقص المذآر، ألنَّ حق
ه       : آتغليب المذآر وإّما ألنَّه لو قيل      ك في ضبعأنَّأنَّ بتغليب المذآر لكأنَّ فيه صورُة تثنيِة المثنى، وذل

ما نبه على هَذين الوجهين الغرناطي، ولما في الثأنَّي من عدم التغليب أصًال، ألنَّه أنَّما يكون            ِثْقٌل آ 
ى       ذآر عل م الم ب حك ر آتغلي ِدهما دون اآلخ م أح ي حك ظ ُأعط ًا لف ين مع مَّ القبيلت إذا ع

  .]٩٤٣[»...المؤنث
  :والعرب استعملت التغليب بشكٍل واسع ومنه ما ورد عن المتنبي قوله

  الَث ذوائَب من شْعِرها          في ليلٍة فأرت ليالي أربعاَنشرت ث
  ]٩٤٤[واستقبلت قمَر السماِء بوجَهها         فأرتنَي القمريِن في وقٍت معا

ا ال تجتمع      «: فقال التبريزي بهما   ٍة آم رأنَّ في ليل أنَّه أراد قمرًا وقمرًا، ألنَّه ال يجتمع القم
  .نَّ التغليب بهذه المثابة، فمعلوٌم أنَّهم أرخوا بالليالي وإذا آأ]٩٤٥[»...الشمس والقمُر فيهما

  :والحريري استعمل التغليب في مقاماته إذ قال في المقامة العاشرة
  جاَد بالعين حين أعمى هواُه         عيَنه فأنَّثنى بال عينين

ذ               : قلت«: وابن الحنبلي يقول فيه    ى م ّرٌج عل ل هو ُمخ ا، ب هب ليس بوارٍد على واحٍد منهم
  .]٩٤٦[»آما أراد الحريري بالعينين الباصرة والذهب... من ُيجِوُز تثنية المشترِك بحسَب معنييه

ال،          «والمشترك اللفظي هو أنَّ     اء، وعين الم رة باالسم الواحد نحو عين الم سّمى الكثي ت
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  .]٩٤٧[»وعين السحاب
َضُبع (ويرد الخفاجي على آالم الحريري بالتخطئة له فيرى أنَّ           د    مختص ب  ) ال المؤنث عن

بعض أهل اللغة، وعند البعض اآلخر ُيطلق على الذآر واألنَّثى، ويطلق ِضْبعأنَّ للمذآر وضبعأنَّه               
  .]٩٤٨[للمؤنث وضبعة

أنَّ تدخل على بعض االسماء المختصة بالمؤنث، ألنَّه قد         ) الهاء(ويرى في عالمة التأنَّيث     
ي الص   ل الخالف ف راذين، ونق ى الب ة ألنَّث ة ورمك صريين  ورد ناق ين الب ث ب فات الخاصة بالمؤن

ال  وفيين، إذ ق اظر       «: والك ك للن ل ذل ا يتخي اء وأنَّم ست عرج ضبع ولي ا ال اء يوصف به والعرج
ه                 ... لتمايلها إذا مشت لسمنها ولين مفاصلها      ه بعض فضالء عصرنا من أنَّ إال أنَّه يرد عليه ما قال

ة ز          ) 7(عن النبي ... روى ال حجرة                أنَّه قال ليس في حجرة وال بغل ه يق ى أنَّ دل عل ال وهو ي اة ق آ
ة في                           شاآلة بغل ه لم ى ب ا أت م يكن هن سليمه إذا ل د ت تم بع ا ي ا أنَّم بالهاء قلت االستدالل بالحديث هن

  .]٩٤٩[»...التأنَّيث
د تغليب أحدهما      وأنَّ . وفي باب التغليب المذآر يغلب على المؤنث إذا اجتمع آالهما وأري

م مقتضى                   الليالي على   «مقتضى التغليب    ًا نع ام مطلق ى األي الي عل اريخ ال لتغليب اللي األيام في الت
الم واه    ذا آ سألتين وه ذآر بالم ى الم ث عل ب المؤن ه ال اختصاص لتغلي ة أنَّ ذه اآلي ي ه التغليب ف

  .]٩٥٠[»...جدًا
ول          ا ال يمكن أنَّ نق دليل أنَّن صفوأنَّ (وباب التغليب مسموع عن العرب ب سمع    ) ال م ي ه ل ألنَّ

  .]٩٥١[للصفا والمروة) المروتأنَّ(نَّما سمع هذا وأ
ري من أنَّ                  ه الحري ا جاء ب دًا م اجي من رأي مؤي ه الخف ا ذهب إلي ى م وذهب اآللوسي إل

  .]٩٥٣[وتحّدث ببحث خاص بالتغليب. ]٩٥٢[الضبع اسم يختص بأنَّثى الضباع والذآر منها ِضْبعأنَّ
شمل          ولو تحدثنا عن هذه المؤنثات لرأينا أنَّ االختالف الحاص          ذآير والتأنَّيث ال ي ل في الت

ازي أو       ث المج سّمى بالمؤن ا ي الف فيم ن الخ نس، ولك ة الج ى حقيق دَّالَّين عل ث ال ذآر والمؤن الم
سماعّي  ة  «ال ي اللغ سماعية ف ات ال سمى بالمؤنث ي ت ات الت ن الكلم رًا م ي أنَّ آثي سرُّ ف و ال ذا ه وه

و من عالمات التأنَّيث             د روي ، العربية وهي التي تخل ك في        ق ذلك، وينسب ذل ذآير آ ا الت ا فيه  لن
  .]٩٥٤[»بعض األحيأنَّ إلى مختلف القبائل العربية

ل   ث مث صفات الخاصة بالمؤن ا ال اقر، مرضع (أم الق، ع ائض، ط ا ) ح ا ذآره ذه آم فه
ون،والتي تحدث                     ا بالبحث البصريون والكوفي ة التي تناوله سائل الخالفي الشهاب الخفاجي من الم
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  .]٩٥٥ [عنها سيبويه
ه   وع صفات بقول ذا وصف       «: لل الفراء سقوط التاء من هذه ال ك أنَّ ه ى ذل اهم إل ا دع وأنَّم

ة      ي قائم ت ف ا أدخل ا أنَّم اء؛ ألنَّه ى اله اجوا إل م يحت ث فل و خاص للمؤن ا ه ذَّآِر وأنَّم ه لل ظَّ في الح
م    وجالسة؛ لتفرق بين فعل األنَّثى والذآر، فلمَّا لم يكن للذََّآِر في الحيض والطمث وما           ا حظ ل ذآرن

  .]٩٥٦[»يحتاجوا إلى فرق
و   «: أما أبو بكر بن األنَّباري فيعترض على قول سيبويه قائالً     ا ل وهذا آله عندي خطأ، ألنَّ

ٌل                     : قلنا ائم وُجم د ق ول هن ا أنَّ نق د شخص حائض وشيء حائض للزمن هند حائض ونحن نريد هن
ى  ى معن الس، عل ذ    : ج ازة ه ي إج الس، وف يء ج ل ش ائم وجم خص ق د ش ن هن روج ع ا خ

  .]٩٥٧[»العربية
ه            ى الفعل بقول ا عل دم جريه ا  «: والمبرد يرى أنَّ الهاء أنَّما أسقطت من هذه الصفات لع أم

ك           و قول ث، فه رأة طالق وبكر ضامر       : ما آأنَّ من المذآر نعتًا لمؤن رأة مرضع   ... ام ا  ... وام وأنَّم
  .]٩٥٨[»جاء هذا بغير هاء ألنَّه ليس على ِفْعٍل

اري   ]٩٥٩[لمفضل بن سلمةوذهب هذا المذهب ا  ن األنَّب : ، ويعزز هذا الرأي قول أبي بكر ب
اء    « وس،  أرادوا إذا ،امرأة قاعدة باله دخلون  الجل اء  في ذا  في  اله ه  النعت؛  ه شترك  ألنَّ ه  ي  الرجال  في

ذا  في  الهاء يدخلون فال الحيض عن قعدت للتي قاعد، امرأة ويقولون والنساء، ه  النعت؛  ه  الحظَّ  ألنَّ

اِل ى .]٩٦٠[»هفي للرج ل وإل ذا مث ب ه ن ذه سّكيت اب رى إذ ال رأة« :ان ي اهر ام رت إذا ط ن طه  م

  .]٩٦١[»طاهر :قلت والدنس العيوب من نقية أنَّها أردت فإذا الحيض،
ا  ،الثبوت معنى بها أريد إذا التاء منها تسقط الصفات هذه أنَّ الباحثين أحد ويرى  قصد  إذا أم

ه  ]٩٦٢[تاءال فتلحقها األزمنة أحد في الحدوث بها الى  آقول ْوَم   < :تع ا          َيَي َعة َعمَّ لُّ ُمْرِض ْذَهُل ُآ ا َت َرْوَنَه
  . ]٩٦٣[>أْرَضَعْت

ة خاصة                يخص ما أما ذآر والمؤنث بجعل عالم ين الم  تأنَّيث الضبع فقد فرقت العرب ب
ون         دم             : بالمذآر في بعض الكلمات فيقول ّص الق د ن بعأنَّ، وق ّضُبع ِض ذآير ال ذه      اءفي ت ى أنَّ ه  عل

  .]٩٦٤[ف والنون للتفريق بين المذآر والمؤنثاألل
شام       ن ه اهرة اب ذه الظ ى ه ار ال د أش دو وق ا يب ث آم د التأنَّي اء لتأآي ضَُّبع ت ت ال ة الحق ن العام لك

                                           
 .٣٨٣ / ٣: الكتاب: ينظر - 955
ث  - 956 ذآر والمؤن راء( الم ر٥٨): للف ث  : ، ينظ ذآر والمؤن صر الم ث  ٤٥ - ٤٤: مخت ذآر والمؤن ن (، الم الب

 .٤٩): البن فارس(، المذآر والمؤنث ١٤٩): األنَّباري
 .١٤٩): البن األنَّباري( المذآر والمؤنث - 957
 .١٠٢ – ١٠١): للمبرد( المذآر والمؤنث - 958
  .٨٤: مختصر المذآر والمؤنث:  ينظر- 959
 .١٥٢): البن األنَّباري( المذآر والمؤنث - 960
 .١١٦): للفراء(المذآر والمؤنث : ، ينظر٣٤١:اصالح المنطق :  ينظر- 961
  .٢٤٤: الصرف الواضح:  ينظر- 962
 ) .٢: ( الحج- 963
 .١٦٣  /١: ، الممتع في التصريف٢٥٥: اللمع:  ينظر- 964



و بكر   . ]٩٦٥[األنَّصاري حين َعدَّ التاء الداخلة عليها ليست للتأنَّيث وأنَّما لتأآيد التأنَّيث  او آما قال اب
ة أنَّ           . ]٩٦٦[»معايثاق وازالة الشك عن الس    لالست«بن األنَّبارّي   ا ذي سوغ للعام ذا هو ال دو أنَّ ه ويب

  .تدخل على  هذه االلفاظ
    

  فعول بمعنى فاعل فعول بمعنى فاعل 
 العالمات  بإحدى وليس الصيغة بتغيير الكلمات بين فّرقت التي المسائل من المسألة وهذه    

أ  إذ للتأنَّيث  وضعت  التي ري  خطَّ ول  الحري ة  ق رأة « العام  وضؤونة،  وصبورة  ولجوجة  ورةشك  ام

ون اء فُيلحق ث ه ا، التأنَّي ون به ه، فيوهم ذه ألنَّ في اء ه ا الت دخل أنَّم ى ت ول( عل أنَّ إذا )َفع ى آ  بمعن

أنَّ  إذا فأما ومحلوبة، مرآوبة بمعنى ألنَّها حلوبة؛ وشاة رُآوبة ناقة :آقولك )مفعول( ى  فعول  آ  بمعن

اء  إلحاق من فيمتنع ،ونظائره صابر بمعنى الذي صبور نحو فاعل، ه  الت ة  صفةً  وتكون  ب ى  مؤّنث  عل

  :الشاعر قال مذّآرة، لفظ
  ]٩٦٧[»ولن يمنع النفس اللجوَج عن الهوى          من الناس إّال واحُد الفضل آاِمُلْه

ل  ون  وعل سبب  النحوي ي ال اع  ف اء  امتن ذه من  اله صفات  ه الوا  إذ ال ا « :ق صفات أنَّ اجوده  ال

ه،  تخصصت الذي المعنى على لتدلَّ باِبها عن ْتُنِقَل للمبالغة الموضوعة اءُ  فُأسِقَطتْ  ب  في  التأنَّيث  ه

 :قولهم في المذآر بصفة ُألحقت آما ونظائره، معطار فتاة :قولهم وفي ، وشكور صبور امرأة :قولهم
ٌل ة رج سَّابة عالَّم دلَّ ون ا لي وه م ى فعل ق عل ة، تحقي ؤذن المبالغ ًى بحدوث وي ٍد معن ي زائ صفة ف  ،ال

م  مطَّرد أصل فاعل بمعنى فعول من الهاء وامتناع شذ  ل ه  ي ولهم  إّال من أنَّهم  اهللا، عدوَّة  :ق وا  ف ا  الحق  به

  .]٩٦٨[» ...وصديقة؛ صديق :قوَلهم ليماثل وعدوَّة، عدّو :فقالوا الهاَء،
 أبي على ُطِرَح الذي والسؤال ،]٩٦٩[>َوَما َآأنَّْت ُامُِّك َبِغّياً   < :ذآره السابق تعالى قوله وأورد

 فاعل  بمعنى آأنَّت إذا وَفِعيل بغّي، من الهاُء ُحذفت آيف« :له فقيل ]بغّيا[ لفظة حول المازني عثمأنَّ

ل،  ليست  بغّي لفظة أنَّ :فقال ؟...َفِتّي نحو الهاُء لحقت ا  بفعي ذي  َفعول  هي  وأنَّم ى  ال ة،  بمعن  ألنَّ فاعل

 إحداهما  وسبقت آلمة في والياء الواو اجتمعت ىمت أنَّه التصريف أصول ومن ،)َبُغْوٌي( فيها األصل

اًء،  الواو قلبت بالسكون اءُ  وأدغمت  ي اء،  في  الي ا  الي الوا  آم يًا،  اللحم  شويت  :ق ة  وآويت  ش ا  الّداب  َآّي

ا واألصل ْويًا فيه ًا، َش ا وآْوي ل وآم وم :قي ام، ي وام( واألصل وأي ى )اي ذه فعل ضية ه ل الق ّي، :قي  بغ

ُبور  من  تحذف آما باغية، بمعنى نَّهاأل منها، الهاء حذف ووجب ى  التي  َص ذا  .]٩٧٠[صابرة  بمعن  وه

ا  إذا ياء الواو قلب في ذآرناه الذي العقد أنَّ  اجتمعت سابق  وآ ا  ال اآناً  منهم رد  أصلٌ  س م  مّط شذّ  ل ه  ي  من

  .]٩٧١[»للهّر اسم وهو وصَََنْيوٌن، ، رجل اسم االَحْيوة
ذه  شواذاً  بري ابن وأورد سألة  له ا  الم ل  التي  )ْوأنََّحيَ ( منه ا  قي ا  فيه  اسم  أو موضع  اسم  أنَّه
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  :الشاعر قول وأورد عْوَية، وعوى قبيلة،
  ]٩٧٢[تدارآتما عبسًا وُذبيأنَّ بعَدما         تفأنَّْوا ودّقوا بينهم عطر منشم

ى  آأنَّت إذا المشبهة الصفة بأنَّ منظور ابن ورأى ول ( وزن عل ى  )َفُع ا  )َمْفعول ( بمعن  تلحقه

ى  )َفُعول( وزن على الصفة آأنَّت وأنَّ يث،التأنَّ هاء ل ( بمعن ع  )َفاِع اء  الحاق  من  فتمتن ه  الت  وتكون  ب

  .]٩٧٣[مذآرة لفظ على مؤنثة صفة
ي  ابن بها يهتم لم المسألة وهذه شهاب  وال الحنبل اجي،  ال د  الخف ا  وق داً  اآللوسي  ذآره ا  مؤي  م

ى  آأنَّ إذا ألنَّه ]فعول[ حكم خالف على )فعيل( حكم أنَّ ذاآرًا الحريري، به جاء ه  )فاعل ( بمعن  لحقت

  .السابقة الكريمة القرأنَّية اآلية عن وتحدث وبغي، وغنية، غني هذا ومثل التاء
سألة  هذه تجعْل أنَّ ويمكن اب  في  الم ذآير  ب ا  أنَّ ويمكن  والتأنَّيث  الت  إذ المصادر  مع  نجعله

ًا؛  خلقة جبة :قولهم فعّد فيها، العامة مخطَّئًا عنها الحريري تحدث ه   ساوت  العرب  ألنَّ« وهم ين  في  ب

ة  بعضهم  وبيَّن خلق، ثوٌب :قالت آما خلق، ملحفة :فقالت والمؤنث المذآر نعت ه،  العل ال  في أنَّ  :فق  آ

أنَّ  ما على بقي االضافة من أفرد فلما ُجّبتك، خلق أعطني :الكالم أصُل ه،  آ ذلك  علي ال  وآ أنَّ  :يق  ُجبَّت

  :العالية ألبي عليه شاهدًا ثعلب وأنَّشد ،خلقتأنَّ :يقال وال خلقأنَّ،
  آفى حزنًا أنَّى تطاللُت آي أرى          ُذرى ُقلَّتي دمغ فما ُيَريأنَّ
  ]٩٧٤[»     آأنَّهما واآلُل يجري عليهما              من الُبْعِد عينا ُبْرُقع ِخلقأنَّ

  .]٩٧٥[الحريري رأي منظور ابن وأعاد
رأى  .والمصدر  سم اال بين الخفاجي الشهاب وفّرق اً [ أنَّ ف راً  وقعت  صفة  ]خِلق ازل  آثي  للمن

 الكاتب  أدب شرح  وفي واحدة حالة يلزم مصدر األصل في ألنَّه« تأنَّيثه؛ عدم في والسبب واإلطالل

ين  للواحد  يقع المبتذل الِخلق ه  واحد  بلفظ  والمؤنث  والجمع  واالثن د  المصادر  مجرى  يجري  ألنَّ  وق

ا  بالجمع الواحد فوصفوا اخالق ثوب وقالوا اخالق يابث فيقال يجمع وقد يثنى الوا  آم ة  ق  اعشار  برم

  .]٩٧٦[»اخالق نواحيه أرادوا الكسائي وقال
 مضافاً  فاستعمل  جبتك خلق اعطني الكالم أصل ألنَّ تأنَّيثه؛ عدم في العلة أيضًا الفراء وبين

  .عليه آأنَّ ما على بقي الضافة عن أفرد فلما
 هاء بغير خلق قيل أنَّما الفراء قول فأما« :بقوله أياه مخطَِّئًا الرأي هذا على هشام ابن ردَّ وقد

ال  مضافًا األصل في يستعمل آأنَّ ألنَّه ي  فيق ق  اعطن ق  جبتك  خل راد  في  فاستعمل  عمامتك  وخل  االف

ر اء بغي يس ه شيء فل ه ب ال ألنَّ ه يق م ل قوط وجب فل اء س ه اله ي من ى اإلضافة ف ل حت راد يحم  األف

  .]٩٧٧[»عليه
اجي  رأي اآللوسي ورآى الً  الخف سبب  معل ق [ الحاق  عدم  في  ال اء  ]خل ذا  وهو  اله رأي  به  ال
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ضاها  التي  وهي  الكاتب  أدب شرح  في  ما الصحيحة العلة« أنَّ رأى الحريري،إذ وافق قد يكون  ارت

ه  في  قال فقد هشام ابن وب  تذآرت د  ث وب  جدي ق  وث ا  ال خل اء  تلحقهم داً  ألنَّ المؤنث  في  الت  ُهأصل  جدي
ذا  الناسج  منوال من مقطوعة أي مجدودة بمعنى جديد ملحفة وآذا خضيب آف آقولهم فهو مفعول  ه

له ا أص ق وأم صدر الخِل صدر فم ع والم ذآر يق ث للم ظ والمؤن د بلف ل واح دل آرج رأة ع  وام

  .]٩٧٨[»...عدل
ول  والعامة تامًا، ألفًا قبضت :قولهم مؤنث وهو بالتاء فّرق ومّما اً  قبضت  :تق ةً  ألف ذا  ،تام  وه

ط ن األلف ألنَّ غل دد، م ذآر، الع ول م ذ :تق ذا خ ف، ه ذين األل ين، وه ا األلف دل ومم ى ي ذآيره عل  ت

  .]٩٧٩[آالف وستة آالف، خمسة :قالو إذ عدده في الهاء إدخالهم
ا ارة وهن ى إش ث إل ذآير التأنَّي ادل والت ذي والتب صل ال ا يح ي بينهم ذه ف سألة، ه دُّ الم  فيع

ري  ول الحري ة  ق ي العام ذه  ف سألة ه اً  الم ال وهم ون « :فق تألت ويقول هُ  ام ون بطن بطن،  فيؤّنث  وهو ال

  .]٩٨٠[»العرب آالم في مذآر
  :الشاعر بقول ذلك على مستدًال

  ]٩٨١[فأنَّك أنَّ أعطيَت بطُنك ُسْؤلُه            وَفْرجك ناال ُمْنَتهى الّذّم أجمعا

  :قوله في الشاعر أنَّ ورأى
  ]٩٨٢[ٍن           وأنََّت بريٌء من َقبائلها الَعْشِرفأنَّ آالبًا هذه َعْشُر أْبُط

ساً  ،تأنَّيثها معنى على فأنَّثه القبيلة )البطن( بـ فعنى ى  ُمقي ا  عل رأنَّ  في  جاء  م اَء    < :الق ْن َج َم
  .]٩٨٣[»>ِبالَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر أْمَثاِلَها

ث ل فأنَّ و المث ذآَّر وه ا م أنَّ لم ى آ سنة بمعن ر ،الح ك ونظي أنَّي ذل ف ثهمت ي االل دد ف  الع

رأنَّ  في جاء بما )االلف( تذآير على واستدل .تاٌم الٌف قبضُت :فيقال يذآَّر أنَّ والصواب ه  من  الق  قول

الى َسِة آالفٍ  < :تع ْم ِبَخْم ِدْدُآْم َربُُّك اء .]٩٨٤ [>ُيْم ي واله اب ف دد ب ق الع ذآر تلح ذف بالم ن وتح  م

   .]٩٨٥[المؤنث
و  حكاها لغة الحيوأنَّات وسائر األنَّسأنَّ من البطن تأنَّيث منظور ابن ويجعل دة  أب ال  إذ عبي  :ق

بطن  اللغويون قال قلت« سأنَّ  من  ال ائر  األنَّ وأنَّ  وس ذآر  معروف  الحي و  وحكى  م دة  أب ه  أنَّ عبي  تأنَّيث

   .]٩٨٦[»لغة
سألة  هذه في الوجهين مجوزًا الحريري الخفاجي وخّطأ رأى  الم ا « أنَّ ف ره  م يس  ذآ  لِمتفق  ل
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  .]٩٨٧[»...الصحاح في آما وتذآيره تأنَّيثه يجوز أنَّه عبيدة وأبو األصمعي كىح فقد عليه
ن  آالم  من  سمعه  بما رأيه على مستدًال عليه متفٍق غير المصنف قول أنَّ ورأى ر  اب  إذ األثي

اب  أنَّ مع  عليه متفق غير المصنف آالم أنَّ علمت«: قال ل  ب ة  العرب  وسمت  التأوي اً  القبيل ا  بطن  آم

  :الشاعر قال آما آأعضائه والطوائف واحد آجسم  الناس جعلت ألنَّها فخذ قالت
  ]٩٨٨[»الناس جسم وأمام الهدى             رأس وأنَّت العين في الرأس

اجي وردَّ ى الخف ولهم عل ضت ق ًا قب ًة ألف أنَّ تام صواب ب ه ال ذآَّر أنَّ في ه ُي ذا« :بقول يس ه  ل

  .]٩٨٩[»سهل التأنَّيث أمر قيل وقد الدراهم تبارباع تأنَّيثه جوز القاموس صاحب فأنَّ بمتعين
ألوف  غير بكالم الحريري على الخفاجي يرّد المسألة هذه وفي ه  م ول  من ه « :فيق ذا  وآالم  ه

ا  عين فأنَّه التدبر قّلة من ناشيء ه  م ه  ألنَّ منع ه  من  تأنَّيث دراهم  تأويل ارة  ألنَّ بال ا  آأنَّت  وأنَّ اإلش  إليه

ا  حيث من لكن دلول  أنَّه ر  اللفظ  ذاه  م ذا  ونظي ا  ه الوه  م ذآير  في  ق ارة  ت ه  في  اإلش الى  قول َذا  < :تع َه
  .]٩٩١[»...قالوا ما فيه وقالوا ذآره ولذا الجرم إلى إشارة أنَّه ]٩٩٠[>َربِّي

ذآر  من فمنهم عليه متفق غير فيها الكالم اآللوسي وعّد بطن  ي ستنداً  ال ا  م  حديث  في  جاء  بم

  :قوله في لبعضهم وفاقًا بالقبيلة الحريري وفسرها الطائي حاتم بيت إلى إضافة )7(الرسول
  فأنَّ آالبًا هذه َعْشر أبطٍن            وأنَّت بريٌء من قبائلها العشر

ار  سبب اآللوسي وعلل ري  اختي ذلك « للتأنَّيث  الحري ع  ل ه  ودف ى  وروده ب سابقة  دعواه  عل  ال

  .]٩٩٢[»يخفى ال آما يقتضيه البيت عجز ألنَّ التفسير هذا اختار
بطن  بتذآير بالوجهين يحكي من فمنهم«:فقال بالوجهين ُيحكى اآلخر والقسم ه  ال ذا  وتأنَّيث  وآ

   .]٩٩٣[»... النسب يجمعهم ممن لجماعة البطن
رض ن وع ي اب ذه الحنبل سألة له ي الم ا الت ري رّده صرحًا الحري ه م ول« برأي ى وأق  حك

   .]٩٩٤[» ...لغة الحيوأنَّ ائروس األنَّسأنَّ من البطن تأنَّيث أنَّ« عبيدة أبي عن األصمعي
  .]٩٩٥[»لغة تأنَّيثه أنَّ عبيدة أبي عن حاتم أبو حكى« الصحاح وفي
م  ،القبيلة دون البطن أنَّ الجوهري ورأى بطن  يجعل  فل ة  ال سها  القبيل ل  ،نف ذا  ومث ه  ه ن  قال  اب

       .]٩٩٦[»الِفِخد وفوق القبيلة دون ما البطن« :فقال زاد أنَّه إال األثير
 ذآّره وأنَّما ،]٩٩٧[»ُعَقولة بطٍن آل على آتب« :)( علي اإلمام حيث في آيرهتذ جاء وقد

بطن  أنَّ باعتبار ومٌ  ال ا  ق وحي  آم ه  ي ول  إلي ة  صاحب  ق يهم  آتبَ  أي« النهاي ا  عل هُ  م ةُ  تعَزم  من  العاقل
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  .]٩٩٨[»منها قوم آل على ما فبّين الّديات
ن ورد ي اب ى الحنبل ذآير عل ف ت رأى األل ه ف د أنَّ ّوز ق ا ج اموس حبص ه الق ار تأنَّيث  باعتب

   .]٩٩٩[»جاز الدراهم باعتبار أنََّث ولو« :فقال الدراهم
  .]١٠٠٠[تؤنثه والعامة مذآر )البطن( أنَّ الصقلي مكي ابن ويرى

ث     سم ثال ذآير وق ر بالت بطن، واآلخ ث ال رى بتأنَّي سم ي ا، فق ات آراء فيه وأوردت المعجم
ي           البطن خال «بجواز الوجهين فذآر الجوهري أنَّ       اتم عن أب و ح ذّآر، وحكى أب ف الظهر وهو م

  .]١٠٠١[»عبيدة أنَّ تأنَّيثه لغة
  .]١٠٠٢[)البطن(ونِقل عن السيوطي عن ابن مالك مما يذّآر ويؤنث 

  .ومن هذا العرض يجوز لنا تذآير البطن وتأنَّيثه
راهيم                      ري، وإب وب يخطيء الحري ل يعق دآتور امي ة فال أما آتب التصحيح اللغوي الحديث

ازجي ول]١٠٠٣[الي بطن :  من يق ذه ال صواب هو ه ى أنَّ ال ذهبون إل بطن، وي ذا ال بطن خالف (ه ال
  .]١٠٠٤[، أما إذا ُعني بالبطن القبيلة فأنَّه يجوز تأنَّيثه على المعنى)الظهر هنا

اء              ا الت ة فجعلوه أنَّهم وحدوا العالم ة ب د العام ونستطيع أنَّ نستنتج اتجاهًا عامًا للتأنَّيث عن
م تكن                   دائمًا وأضافوها إل   ى األلف المقصورة، إذ ل ا أضافوها إل ى االسماء المختصة بالمؤنث، آم

  .هذه آافية في ذوقهم للداللة على التأنَّيث أما اإللف الممدودة فقد استبدلوا بها التاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ابنية المصادرابنية المصادر
                                           

  .٣٧: عقد الخالص: ينظر، ١٣٧ / ١:  نفسه- 998
 .٣٧: عقد الخالص: ينظر،  )بطن( القاموس المحيط مادة - 999

  .١٧٤تثقيف اللسأنَّ وتلقيح الجنأنَّ :  ينظر- 1000
 ).بطن( مادة ١/١٥٦: ، تاج العروس١/٢٨٣: لسأنَّ العرب: ، ينظر٥/٢٠٧٩: حاح الص- 1001
 .٢٢٤/ ٢: المزهر:  ينظر- 1002
 .٥٠: لغة الجرائد:  ينظر- 1003
 .٩٠: معجم الخطأ والصواب:  ينظر- 1004



  ::المصدر لغًةالمصدر لغًة
ا، وصد               : الَصْدُر«: قال الخليل  اة أعاله دم آل شيء، وصدر القن ى مق ه،     أعل ر األمر أول

ى صدره          ة، وصدر الطريق         . ]١٠٠٥[»وُصْدَرُة األنَّسأنَّ ما أشرف من أعل : وصدر المجلس مرتفع
ضًا، والمصدر ة أي دم. ]١٠٠٦[الموضع: مرتفع ن الق صدر م شتاء، : وال ار وال دمها، وصدر النه مق

  .]١٠٠٧[أوله: والطريق
لَّ ص      ولع أنَّ ال و مك وي، وه ي األصل اللغ صدر ف أنَّي الم ن مع اء م ا ج و  م دور، والعل

والرفعة، ومقدم الشيء، هو الذي دعا علماء البصرة إلى جعل المصدر أصًال للمشتقات، في حين         
  .]١٠٠٨[ذهب علماء الكوفة إلى أنَّ الفعَل هو األصل

ٍن                 : وحجة البصريين  ى زم دل عل ذي ي أنَّ المصدر يدلُّ على زمٍن مطلق، بخالف الفعل ال
  .]١٠٠٩[معين

تهم أنَّ ا ون فحج ا الكوفي اعتالل   أم ل ب صريف، ويعت ي الت ل ف د الفع أتي بع صدر ي لم
  .]١٠١٠[فعله

  .]١٠١١[ هو االسم الذي يدل على الحدث الجاري على الفعل::المصدر اصطالحًاالمصدر اصطالحًا
م  ذا االس مَّاه به ْن س ال ] المصدر[وأول َم دي، إذ ق د الفراهي ن أحم ل ب صدر«: الخلي : الم
  .]١٠١٢[»أصل الكلمة الذي تصدر عنه األفعال

يبويه  دد س م يح م ول داث واس دث واألح ل والح ده الفع و عن صدر فه ًا للم ًا معين تعريف
  .]١٠١٣[الحدثأنَّ

و               . ]١٠١٤[ه الفراء عملواست ة، فه ر دالل سراج ليصبح أآث  ثم استقر هذا المصطلح عند ابن ال
ا أنَّفصلت عن              : عنده ه، وأنَّم شتقة من ال م ر شخص، واألفع ًى غي ه معن اسم آسائِر االسماء، إال أنَّ

ضم  ا ت صادر بم سائر    الم ة ل ي الحقيق ول ف و المفع صدر ه ة والم أنَّي األزمن ن مع نت م
  .]١٠١٥[المخلوقين

لُّ   «: ويعرَّف ابن جني المصدر بقوله     ه              اسم آ ول، وهو وفعل أنَّ مجه ى حدث وزم  دلَّ عل
  .]١٠١٦[»من لفٍظ واحد
  ::مصادر الثالثيمصادر الثالثي
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  .سماعية، وقياسية: قّسم النحويون مصادر األفعال الثالثية على قسمين
أتي     يةات العرب هجلال نعد السبب في تعدد ابنية المصادر الثالثية اختالف          ويمكن أنَّ  د ت ، وق

  .رادبعض المصادر على وجه الغلبة واالطَِّ
ى الثالثي                       ا زاد عل ًا من مصادر م ل قياس ّد مصادر الثالثي أق ال    ]١٠١٧[ويمكن أنَّ نع  إذ ق

فظ عن العرب، وال يقاس     َح تُ ، نوادرُ  االقلُّ ما هذا أنَّ، ف دالُجُحو: الشُُّكور، آما قالوا  : قالواو«: سيبويه
  .]١٠١٨[»...َحْميًا على القياس: ، وقالواةحميته ِحَماي: وقالوا... عليها،

  :وقد ذآر النحاة أوزأنًَّا قياسية لمصادر الثالثي هي
لَ ( و )َفَعَل( ويأتي في األغلب مصدرًا لـ       )فْعٌل( -١ َم         )َفِع ْربًا، وَفِه َضَرَب َض ديين، آ  المتع

ى       . ]١٠١٩[ْهَمًاَف ة (إال ما دلَّ على حرفه أو صناعة، فيكون مصدره عل  آزرع ِزَراعة، وخاط    )ِفعال
َد جُ             . ِخَياطة سماع، آَجَح ه ال ًا، فباب َر أنَّف ا ُذآ ا ورد من مصادر خالف م ُكورًا   ح وم ودًا، وشكر ُش

  .]١٠٢٠[وُشْكَرأنًَّا
وىً    :  نحو ]١٠٢١[ الالزم )َفِعَل(ويأتي غالبًا مصدرًا لـ     :  َفَعلٌ -٢ . ]١٠٢٢[َفِرَح َفَرحًا، وَجِوَي َج

ى                   ٍة، فمصدره عل ٍة أو صناعة، أو والي ى حرف ةٍ (إال ما دلَّ عل ةً   : ، نحو  )ِفَعال َي والي ا دل    . َوِل أو م
ى   صدره عل ون، فم ى ل ِة(عل و)ُفْعَل ْهبًةر ُحْمَرَحِم:  نح ِهَب ُش ألوزأنَّ  . ًة، وَش ًا ل اء مخالف ا ج وم

سماع،    ه ال ًا، فباب ذآورة أنَّف والم ِخَط     : نح ًال، وَس َل ُبْخ ًا، وَبِخ َي ِرض ة، وَرِض َب ُرُغوَب َرِغ
  .]١٠٢٣[ُسْخطًا

ن   ة م ا العام ري فيه أ الحري ي خطَّ سألة الت ذه الم ّد ه ن أنَّ نع ي أخطأت ويمك سائل الت الم
ي  صدر الثالث ل م ي مح اعي ف صدر الرب وا م صادر إذ جعل تعمالها للم ي اس ة ف الالعام :  إذ ق

لحيازة األجر، بدليل أنَّ الفعل المشتق منه حاز،  : األجر وصوابه أنَّ يقالفعلته الحازة   : ويقولون«
أراد المشتق من                          ا تلتحق ب ه، آم ولو آأنَّت الهمزة أصًال في المصدر اللتحقت بالفعل المشتق من

ل              ا قي ّرع من اإلصابة، فلم ل           : الفعل في   االرادة وبأصاَب المتف ازة مث م أنَّ مصدره الحي حاز، ُعِل
ال   خاط الثَّ  ألُت  : وَب ِخياطًة وصاغ الخاتم صياغًة، وحاد عن الحرب حيادًة، وحكى األصمعي ق س

  :بعض األعراب عن ناقته فأنَّشد
  آأنَّت ُتقيد حين تنزل منزال             فاليوَم صاَر لها الكالل قيوَدا

   لن تستطيع عن القضاِء ِحياَدًة             وعن المنّية أنَّ تصيب َمِحيدا
  ]١٠٢٤[» القوُم آالعيدأنَّ يفُضل َبعُضهْم              بعضًا آذاك يفوق عوٌد عوَدا   

ذآر أنَّ                 وبّي ي ف ر ثالث ة [ن الحريري مصدرًا آخر شابه الفعل األول إال أنَّه غي هي  ] اإلجاب
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ه    (المصدر للفعل أجاب واالسم لها جابه وعدَّ المثل          ه       ]١٠٢٥[)أساَء سمعًا فاساء جاب ى رأي اهدًا عل  ش
ا معًا      «: لفق يُء س ن يخط ْضرب لم ل ُي ذا المث ة، وه صدر اإلجاب م، والم ي االس ا ه ة هاهن فالجاب

  .]١٠٢٦[»فيسيُء اإلجابة
ّد الفعل ثالثي          وأّي ائالً        ًاد ابن منظور آالم الحريري فع ازة ق ه حي و آأنَّت    «:  والمصدر ل ول

شتق          أراد الم ق ب ا تلح ه آم شتق من ل الم ت بالفع صدر أللتحق ي الم ًال ف زة أص ن اإلرادة الهم م
  .]١٠٢٧[»...بأصاب المتفّرع من اإلصابةو

ه يتطرق لفعل آخر، هو الفعل                 ري، إال أنَّ اجي الحري اد (وفي هذه المسألة يوافق الخف  )ح
ة                  ازة والبطال ، ويرى أنَّ لفظ حيادة مصدر للفعل حاد الذي معناه عدل وأنَّثنى ولفظ حيادة بزنة الحي

  .]١٠٢٨[وأنَّ جابة اسم مصدر بمعنى اإلجابة
و     ،  الثالثي  )حاز (ه الحريري من أنَّ حيازة مصدر الفعل          آد اآللوسي ما ر   وأّي ألنَّ الفعل ل

ه (وأصابه وأصاب و، آأنَّ مبدوءًا بالهمزة فمصدره مبدوء بها أيضًا آما في نحو أراده وأراد       )جاب
زة               ة     ، في المثل المذآور سابقًا هي اسم مصدر وهي بال هم ذا    ، والمصدر هي اإلجاب وُيضرب ه

ن يخطى ل لم سيءالمث معًا في ة ء س ا   اإلجاب صادر أفعاله ارة وم ة والغ ة والطاع ذا الطاق ر ه ونظي
  .]١٠٢٩[األطاقة واإلطاعة واإلغارة

صدر،       م الم صدر واس ين الم ز ب ي التميي ًا ف أنَّ دقيق سألة آ ذه الم ي ه ري ف رى الحري ون
ى المصطلحين   ا إل د تطرقن ا ق م المصدر ا فومادمن ا الحديث عن اس ري أنَّ علين ره الحري ذي ذآ ل

  .والخفاجي، واآللوسي وما الفرق بينه وبين المصدر
ى              صرفيونق ال وفّر دال عل  بين المصطلحين فكما تعرفنا على معنى المصدر بأنَّه االسم ال

  .الحدث والزمأنَّ ويكون من لفظ الفعل
و               ى اسم المصدر فه ى معن اه وخال              «آذلك نتعرف عل ى معن ة عل ا ساوى المصدر في الدالل ه  م ف

اٍء، ف خلِّب ويض آَعَط ه، دون تع ي فعل ا ف ن بعض م ديرًا م ًا و تق ى، أنَّوه لفظ اء معن ساٍو العط ه م
م يع                ديرًا، ول ًا وتق ا لفظ ا  وومخالف له بخلوَّه من الهمزة الموجودة في فعله، وهو خاٍل منه ض عنه

  . ]١٠٣٠[»شيء
ين الم              ت ضوء ذلك ي   فيو زوا ب د مي ه ق ْن وافق صدر واسم المصدر   بّين لنا أنَّ الحريري وَم
  .باللفظ فقط
َرَج         :  الالزم، نحو  )َفَعَل(ويأتي غالبًا مصدرًا لـ     :  ُفُعولٌ -٣ ًا، وَخ َس ُجُلوس ودًا، وَجَل َقَعَد ُقُع
ا   ُلْعه يكون فِ  أنَّ آل عمل لم يتعدَّ إلى منصوب، ف       أّماو«:  سيبويه   وقال. ]١٠٣١[خروجًا ا ذآرن ه على م

ٌد،        :  وذلك نحو   )ُفُعوال( والمصدر يكون    في الذي يتعدى، ويكون االسم فاِعًال،      ودًا وهو قاِع َد ُقُع َقَع
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ًا وهو ثابتٌ         َت ُثُبوت اِآٌت وَثَب ًا وهو    وَجَلَس ُجُلوسًا وهو جاِلٌس،وَسَكَت ُسُكوتًا وهو س َب ُذُهوب ، وَذَه
  .]١٠٣٢[»ذاِهٌب

يد ن س ائًالهوذهب اب يبويه ق ه س ا ذهب إلي ى م ذي ال «:  إل ي ال ي مصدر الثالث األصل ف
لُ (أو   )َفَعَل َيْفُعلُ (تعدى، مما هو على     ي ى     ) يفِع ولٍ (يجي عل َس        «:، نحو  )ُفُع ودًا، وَجَل ُد ُقُع َد َيْقُع َقَع

ة             ى طريق و عل اء فه ذا البن ر ه ى غي صادره عل ن م اء م ا ج ل، وم ذا األص ًا، فه ُس ُجُلوس َيْجِل
  .]١٠٣٣[»النادر

َرَد     : ، نحو )الِفع(وما دّل من الفعل الالزم على امتناع، فقياس مصدره على            اًء، وَش َأَبى إب
اَف     : ، نحو )َفَعألنَّ(وما دّل على تقلب فقياس مصدره على        . ِشَرادًا ًا، وَط ًا،  َطَجاَل َجَوألنَّ َزا  وَوَفأنَّ َن
  .َنَزَوأنًَّا

ه     : ، نحو )ُفَعال(وما دّل على داٍء أو صوٍت، فقياس مصدره على     َشى بطن َعاًال َوم َعَل ُس َس
  .راُب ُنَعابًا، وَنَعَق الراعي ُنَعاقًاُغلُمَشاًء، وَنَعَب ا

ي     ى         ٍروما دّل على س لٍ َفِع( أو صوٍت، فمصدره عل ِيًال،        : ، نحو  )ي َل َرح يًال، وَرَح َل َذِم َذم
  .]١٠٣٤[وَزاَر َزِئيرًا، وَنَعَب َنِعيبًا

ري     ومما جاء مخالفًا للقياس وعدَّه الحريري من األوهام ما دل على مرض إذ رأى الحري
ول  ة أنَّ ق ريض«العام ال  : للم ول أنَّ يق ه الق ّل، ووج ه ِس م   : ب سين، ألنَّ معظ ضّم ال الل، ب ه ُس ب

  .]١٠٣٥[»األدواء جاَء على ُفعال، نحو الزُّآام والصُّداع والُفَوات والسعال
  .]١٠٣٦[ابن منظور ما جاء به الحريري معتمدًا على القياس في هذه المسألةقد وافق و
سألة و       ذآرو ذه الم ا                     ابن الحنبلي له يبويه، وعّم ول س ل من ق ا ُنِق ى م دًا عل ًا آخر معتم جه

ال      «: أورده ابن بري من شواهد، قائالً      د ق وأنَّ قيل أنَّ وجه القول أنَّه يقال به ُسالل بضم السين، فق
ن                           : سيبويه شد اب سّل، وأنَّ سل فأثبت لفظة ال ون وال ه الجن ون جعل في ا يقول لَّ فأنَّم إذا قالوا ُجنَّ وُس

  :لى ذلك منها لعروة بن حزامبري شواهد ع
  ]١٠٣٧[» بَي السّل أوداء الهيام أصابني           فإياك دعني ال يكْن بك ما بيا

د جاء   ]لفِع[وجّوز الخفاجي مجيء هذا المصدر على وزن         ، ألنَّه مثبت عند أهل اللغة وق
ة                       ه العام ا قالت ًا تجّوز م ا أبيات ل لن سماع، وشاع في االستعمال، فنق ول   . به ال ن حزام،      آق عروة ب

  :]١٠٣٨[ة، وجرأنَّ العود إذ قالوابورؤ
  أبى السل أوداء الهيام أصابني         واياك عني ال يكن بك ما بيا

  : قالورؤبة
  آأنَّ بي سال ومالي ظبظاب
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  : في قولهوجرأنَّ العود
  ]١٠٣٩[تشفى من السل والبرسام ريقتها         ُسقٌم لمن اسقمت داء عقابيل

  :وقال أيضًا
  ]١٠٤٠[ ال يشتكي الستر أهلها            بها العيش مثل النابرّي رفيقوبيرية

ة، إال أنَّ   ه اللغ ه فق ي آتاب البي ف الم الثع ن آ أخوذًا م ري م الم الحري ّد آ اجي ع ن الخف لك
ذا            زاد فيه الثعالبي   ه        «:  رأيًا آخر يكمل فيه الرأي الذي قاله، فقال الخفاجي في ه أخوذ من فق ذا م ه

الهالس                اللغة للثعالبي فأ   ال آ ى فع ا جاء من اسماء االدواء عل ر م ه أآث اب االدواء من نَّه قال في ب
سالل عال ومرض وإذا   . وال د س سأنَّ بع م األنَّ تقص لحك سل أنَّ ين ه وال صول من د ف ال بع ه ق إال أنَّ

  .]١٠٤١[»أنَّتهى األنَّسأنَّ إلى ضنى وذبول فهو السل والسالل والدق والزق واإلجل
ال                       د آالمه أيضًا    وأّي ى َفع ا تجيء عل رى أنَّ اسماَء االمراض آم ذي ي د ال ن دري رأي اب ب

  .]١٠٤٢[بالضم تجيء على ِفعل بالكسر، وأنَّ الوزن األول أآثر من الوزن الثأنَّي أنَّتشارًا
رأي وذهب اآللوسي  ذا ال يبويه  له ى رأي س دًا عل ة معتم ه العام ذي قالت وزن ال وَّزًا ال مج

  .]١٠٤٣[»ة عند االطباء العارفين بعلل المقالال يسلم من عّل«لوزن الذي يرى أنَّ التوهيم في هذا ا
ن حزام ولجرأنَّ                  راء أُ آو روة ب ة لع ن قتيب خر عن ابن دريد وأبياٍت من الشعر نقلت عن اب

  .]١٠٤٤[العود
ال-٤ ى وزن :  َتْفَع ي، عل ل الثالث وزن مصدرًا للفع ذا ال أتي ه َل(وي ل( أو )َفَع صد )َفِع  بق

  .]١٠٤٥[َضَرَب َتْضَراب، وَلِعَب َتْلَعاب: ة فيه، نحوتكثير المصدر والمبالغ
ا        )ِتْفعال(وتذآر المصادر أنَّ وزن      أنَّ (:  بكسر التاء جاء في مصدرين فقط هم ى   )ِتْبَي  بمعن

  .]١٠٤٦[ بمعنى ِلقاء)ِتْلَقاء(َبَيأنَّ، و
شيء                          ة في مصدر ذآر ال ول العام ًا ق ري وهم ّده الحري وزن وع ذا ال ومما جاء مخالفًا له

ْشكاب،              )َتذآار(، والصواب   )آارِتْذ( ْسيار، وَت  ُمقيسًا ذلك على ما جاء مشابهًا لها بالوزن َتسآل، وَت
  :هد الحريري به قول ُآَثيَّرشتسوَتهيام، ومما جاء على هذا الوزن وا

  أنَّي وَتْهَياِمي بَعزَّة بعدما             تخلَّْيت مما بيننا وتخلَّتو         
  ]١٠٤٨][١٠٤٧[         تبوَأ منها للمقيل اْضَمَحلَِّتمامة ُآلَّمال الغللكالمرتجى ِظ

تح إذ جاء مكسورًا                      ًا للف ه جاء مخالف أنَّ،  (وبين الحريري ما جاء على هذه الصيغة لكن ِتْبي
  ).ِتْنَضال(، وزاد عليهما )ِتْلقاء
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ال،                     اف، ِتْمث ا ِتْجَف رأى منه وزن ف ذا ال ى ه  وعدد ما جاء من اسماء األجناس والصفات عل
  .]١٠٤٩[ِتْمَساح، ِتْقَصار، ِتْمَراد، تيَتاَء، ِتْبراك، ِتْعشار، ِتْرباع

اب               : وقالوا«: وقال أيضاً  ال، أي قصير، وِتْلَع مرَّ ِتْهَواٌء من الليل بمعنى َهِوّى، ورجل ِتْنَب
اق،  ناقٌة ِتْضَراب إذا ضربها الفحل، وثوب ِت: وقالوا أيضًا. أي آثير اللعب، وِتْلقام أي سريع اللَّقم      ْلَف

 .]١٠٥٠[»أي ِلْفقأنَّ
ى أنَّ  ن منظور إل ذآار[وذهب اب ا ] ِت صواب له أ وال سر خط ذآار(بالك الفتح) َت ق . ب فواف

  .]١٠٥١[الحريري برأيه
رأي      شابه ل ن رأي م ا ورد م ه بم دًا آالِم ري مؤي ه الحري اء ب ا ج ي م ن الحنبل ق اب وواف

اموس       : أقوُل«: الحريري في القاموس، قائالً    ة     يعضده ما في الق ضًا    ) ِتنضالٍ (من حكاي بالكسر أي
الى     ه تع ن قول اء م أنَّ والِتلق ْيء  <: آالتبي لِّ َش ـْبَيأنًَّا ِلُك الى ]١٠٥٢[>ِت ه تع َحاِب  <: ، وقول اَء أْص ِتْلَق

التجوال والتطواف والترداد من نحو       : وما عدا هذه الثالثِة من المصادر فبالفتح نحو       . ]١٠٥٣[>النَّاِر
  :قوِل الشاطبي

  .]١٠٥٥[»...]١٠٥٤[ّمًالترداُده فيه َتُح
  .]١٠٥٦[ثم وضح االسماء التي تأتي بالكسر

ا المصادر التي                  اّيد الخفاجي رأي الحريري أيضًا وزاد عليه ما ُيكتب بالفتح آالتَجفاف أم
ه     وا في صدر اختلف ذا الم ى ه أنَّ وحت ا اال تبي ذآر منه م ي سر فل أتي بالك اِت  . ت م ي ه ل رى أنَّ سٌم ي فق

ه مصدر وأنَّ ى أنَّ سورًا عل ن  مك ر م ع آثي ا وق ي موضعه آم تعمل ف ى المصدر فاس ق معن ا واف م
  .، وهذه اإلشارة تبين لنا أنَّه اسم مصدر قد وافق المصدر في معناه]١٠٥٧[االسماء موقع المصادر

ى وزن   اءا عل ط ج صحاح مصدرين فق ي ال ر ف ال(وذآ ا ) ِتفع اء(هم أنَّ وِتلق سم ). ِتبي وق
  .]١٠٥٨[تمد الجوهري على رواية الفتح فقط في َتشرابواع. زادوا عليه ِتشراب وسمع فيه بالفتح

ر الكالم        )  هـ٦٢٨ت (وزاد ابن معطي     أنَّ، وِتكالم للكثي راج للجب ا ِتف مصادَر أخرى منه
ه للقصير         ال وِتنبال اق الهالل، وتنب ه فعألنَّ،      . وِتفضال من المفاضلة، وتتف يبويه وزن د س ذا عن وه

  .]١٠٥٩[ألنَّ التاء عنده أصلية
ا مصادر أخرى                      وأّيد اآللوس  ه، مضيفًا له رًا المصادر التي قيلت في اجي ذاآ ي آالم الخف
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  .]١٠٦٠[وردت عن ابن معطي منها تفضال من المفاضلة
ل         د قب ه اح شر الي م ي صادر ل ي الم صل ف ذي يح ط ال احثين أنَّ الخل د الب رى اح وي

  .]١٠٦١[الحريري
  

  ::مصدر الَمرَّةمصدر الَمرَّة
رَّة واحدة، نح            ى حدوث الفعل َم دال عل ْربًة،     : وهو المصدر ال َرَب َض َسًة، وَض َس َجْل َجَل

  .]١٠٦٢[وأنََّطلَق أنَِّطالَقًة
َسةٍ   : نحو ) َفْعَلٍة(ويصاغ من الثالثي على وزن       َسٍة، وَجْل ى          . َلْب ام عل أنَّ المصدر الع أنَّ آ ف

   .]١٠٦٣[َرِحَم َرْحَمٌة واِحدٌة: َنْعَمٍة وَرْحَمٍة، ُدلَّ على مصدر المرَِّة بالوصف، نحو: نحو) َفْعَلٍة(
ام          ةً   : نحو ، ويصاغ من غير الثالثي بزيادة التاء على المصدر الع ُه إآَراَم َق  ، أآْرمُت وأنََّطَل

دةٌ   ، وأنَّ آأنَّ بناء المصدر العام بالتاء دلَّ على المرة بالوصف  ، أنَِّطالَقًة ٌة واِح تَقاَمًة  ، نحو إقاَم وآسِْ
  . ]١٠٦٤[واِحدًة

ّده ة وع ه العام ا قالت ذا المصدر م دخل تحت ه ولهموي ي ق أ ف ري خط اًة «:  الحري ه لق لقيت
دة  ول، ...واح ه: ألنَّ العرب تق اَءة وُلْقَيأنَّ ًة ِولق ه َلْقي دة، لقيت ّرة الواح ه الم أنَّ أرادوا ، إذا أرادوا ب ف

  :وعليه أنَّشد ألكسائي، لقيته لقاًء وُلْقّيًا وُلْقيأنًَّا وَلَقى على وزن ُهدًى: المصدر قالوا
  نام وغيرِه        وأنَّ لم تجد بالبذل عندي الرابحأنَّ لقاها في المو

  :وأنَّشدني بعض شيوخنا رحمهم اهللا لبعض العرب في
  لوال أتقَّاُء اهللا ما قلت مرحبًا            ألول شيباٍت طلعَن وال أْهالو

  ]١٠٦٥[َ »           بحمْد الَّذي أعطاك ِحْلمًاَ وال َعْقالوقد زعموا ِحْلمًا ُلقاك ولم ُأِرْد    
ى        ذا عل ه ه دًا في رأي وجّوز صاحب تهذيب الخواص مجيء لقية واحدة ولقاة واحدة معتم

ا          «: إذ قال ، ما نقله عن صاحب التهذيب     ي امنحه ال بن وفي التهذيب لقيته لقية واحدة ولقاة واحدة ق
  .]١٠٦٦[»على جوارها وفيه لبست فصيحة عربية

ال ، وأرجع الخفاجي الخطأ إلى الضبط      يس ال  «: فق ة التصريح بالوحدة           ل ه من جه أ في خط
تح    ]١٠٦٧[>َفإَذا ُنِفـَخ ِفي الصُّوِر َنـْفَخٌة َواِحَدةٌ    <: فأنَّه للتأآيد آما في قوله تعالى      ة ف  وأنَّما هو من جه

ل                       ة وال تق ة ولقاي ة واحدة ولقي ا ولقيأنَّ ًا ولقي الالم آما قال ابن السكيت تقول العرب لقيته لقاء ولقيأنَّ
ا م اءة فأنَّه ن       لق يء م م يج ه ل م أنَّ دة ث ضم واح اج ل ه ال يحت رب إال أنَّ الم الع ن آ ست م دة ولي ول

بضم ففتح غير ُسرى وُهدى وتقى وبكى  مقصورًا وزاد بعضهم لقى                ] ُفَعل[المصادر على وزن    
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  :وأنَّشد عليه شاهدًا ما ذآره المصنف ولبعض العرب في الشيب
....................  

             بحمْد الَّذي أعطاك ِحْلمًاَ وال َعْقالك ولم ُأِرْدوقد زعموا ِحْلمًا ُلقا
  :وهذا معنى حسن ويعجبني فيما يضاهيه قول التهامي

               به الشيب عن طود من األنَّس شامخوما آأنَّ حزني للشباب ألنَّ هوى
  ]١٠٦٨[»              على نائبات الدهر صبر المشايخولكن لقول الناس شيخ وليس لي

اء                    رة الواحدة ضمت ف رب إذا أرادت الم وصحح اآللوسي ضبط المصادر إذ رأى أنَّ الَع
اء           ، لقيته ُلقية وُلقاة وُلقيأنَّة بضم الالم في الجميع       : الفعل فقالت  ه ِلق الوا لقيت ا إذا أرادوا المصدر ق أم

 ُفَعل بضم ففتح غيرهما     ولم يجيء من المصادر على    «وِلقّيأنَّا وُلِقّيا بالضم تشبه ُهدى عند الكسائي        
دة ليست من آالم                    ... وغير برى وتقى وبكى مقصوراً        الفتح مول اة ب أنَّ لق سّكيت ب ن أل وصرح اب

ه                          ة ضم الواحدة فأنَّ ه وجه تح ال من جهت ة الف اة واحدة ليست إّال من جه العرب وتخطئة القائل َلق
  .]١٠٧٠[»...]١٠٦٩[>َخٌة َواِحَدٌةَفإَذا ُنِفـَخ ِفي الصُّوِر َنـْف<: للتأآيد آما في قوله تعالى

ى ورود                        سألة إل ذه الم د تطرق في ه ري ق وبعد هذا العرض للنقد الصرفي نجد أنَّ الحري
ال             . المجرد مصدرًا، وضرب لهذا الوزن ُهدى     ] ُفَعل[ يبويه فق وزن س ذا ال ل ه د ذآر مث د  «: وق وق

م يكن                  َدى، ول ُه ُه ك ألنَّ        جاء في هذا الباب المصدر على ُفَعل، قالوا َهْديُت َدى، وذل ر ُه ذا في غي ه
ه   ًا من دى ِعَوض صار ُه َدْيُت ف ي ه صدرًا ف ون م ل ال يك ضًا. ]١٠٧١[»الفع ر أي سُّرى، : وذآ ال

  .]١٠٧٢[والتَُّقى
ال       ل نحو                «: وزاد الجواليقي عليه مصدرًا فق ى ُفَع دى أحد المصادر التي جاءت عل والُه

  .]١٠٧٣[»السُّرى والتُّقى والبُّكى
سَُّرى،                  «: وقد جاء في شرح الشافية     َدى وال ى ُفعل إال الُه ا هو عل ... ليس في المصادر م

اء                  : وأما ُتقًى فقال الزجاج    ل والف ُه ُتَع رد وزن هو ُفَعل والتاء بدل من الواو آما في تقْوى، وقال المب
  .]١٠٧٤[»َتقى َيْتقي: محذوف آما يحذف في الفعل، فيقال في اتَّقى َيَتَقي
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  المشتقاتالمشتقات
  ::اسم الَمْفُعولاسم الَمْفُعول

اس صوغه من الفعل الثالثي المبني            . ]١٠٧٥[وهو ما دلَّ على الحدوث وذات المفعول       وقي
ه ولكن                 ) َمْفُعول(للمجهول على زنة     ر الثالثي فيكون آاسم فاعل آَمْنُصور وموعود، وأّما من غي

د               ر، وق ل األخي ا قب تح م أنَّ حرف المضارعة وف يم مضمونه مك أنَّ بم بفتح ما قبل آخره، أي االتي
  .]١٠٧٦[آجريح، وصريع) َفِعيل( اسم المفعول من الفعل الثالثي على زنة يأتي

ري من           ّده الحري ومما ذآرته مصنفات لحن العامة من صيغ اسم المفعول وُعدَّ خطأ بل ع
ال  «: مفاضح اللحن الشنيع قولهم  ول أنَّ يق : قلٌب متعوب، وعمل مفسود ورجل مبغوض، ووجه الق

ى  َقْلٌب متَعب، وعمل ُمْفَسد، ور    جل ُمْبَغض، ألنَّ أصول أفعاِلها رباعية، ومفعول الرباعي يبنى عل
و       : ُأْآِرم فهو ُمْكَرم وُأضِرم فهو مضرم، آذلك يقال       : فكما يقال ) ُمْفَعل( ِسد فه ُأْتِعب فهو متعب، وُأف

  .]١٠٧٧[»مفسد، وُأبغض فهو ُمْبَغض، وُأِخرج فهو ُمْخَرج
ري ورأى أنَّ        ه الحري ا جاء ب ال       وأّيد الجواليقي م ام اسم المفعول فق ام اسم الفاعل ُمق :  ُيق

  .]١٠٧٨[»...أمر مهول وأنَّما هو هائل ويقال هالني الْشيُء يهولني هوًال إذا افزعك فهو هائل... «
ال              سألة إذ ق ون مبغوض    «: وسار ابن بري على خطى الحريري في تخطئته لهذه الم يقول

  .]١٠٧٩[»ومتعوب وصوابُه مبغض ومتعب
ال                 وابن منظور وافق   ك ألنَّ أصول األفع  الحريري أيضًا في قياس هذه المسألة معلًال ذل

  . ]١٠٨٠[)ُمْفَعل(لهذه االسماء رباعية، وصياغة اسم المفعول من الرباعي على 
أنَّي من                        اب الث ا في الب أ فجاء به سألة خط ذه الم ّده ه ري في ع ي الحري ن الحنبل ووافق اب

ه صيغة   شعر وردت في ن ال ت م اء ببي د ج ه وق د  آتاب د نق صحيح وق اس ال ر القي ى غي ول عل  مفع
  : وهكذا مسعوٌف في قوله: وأقول«: مجيأها على هذه الصيغة الخاطئة فقال

  ]١٠٨١[               فما أنَّا مسعوٌف بما أنَّا طالُبومجليٍة أمهرُت ألفًا ونخلًة
  .]١٠٨٢[»...ٌففقد ثبَت بعضهم فيه ثالَث لحناٍت حيث لم يقْل، مجّلوٌة، وال مهرُت، وال ُمْسَع

م           وجعل لهذه المسألة نظيرًا آخر في مسألة أخرى لكن هذه المسألة خاصة باسم الفاعل ول
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اذاً           . يبِد الحنبلي فيها رأيًا وعدها من الشواذ       يَّن أنَّ اسم الفاعل جاء ش ه فب اس علي د  . والشاذ ال يق فق
شذوذ       غالٌم ياِفع من أيفع، ومكأنَّ دارٌس من أدرَس، وعاِشٌب ومن           «: قالوا وا ب أعشَب إال أنَّهم حكم

َع الغالم            . هذه الثالث، ولم يحكموا بكونها مما وقع الوهُم فيه         ويين يف هذا ولكن جاء عند بعض اللغ
  .]١٠٨٣[»وعلى هذه اللغة ال يكون يافع شاذًا بخالف لغِة أيفَع

ال ثال                     ذه األفع ا ه ة تكون فيه ى بامثل ة، إذ أت ة  ولم يوافق الخفاجي الحريري موافقة آامل ثي
ه [الجذور، ألنَّه عندما تحدث عن صيغة التعجب صاغ الفعل دون أنَّ يأتي بالفعل               ، ]أشد أو أشدد ب

ا         «: وأورد رأي الجوهري الذي يقول فيه      قال الجوهري ما أبغضه شاذ وفي حواشيه البن بري أنَّم
يس   جعله شاذًا ال يقاس عليه ألنَّه جعله من أبغض والتعجب ال يكون من أفعل إال بأشد                  ونحوه ول

ه إذا آنت                         ا ابغضني ل ال م الوا يق آما ظن بل هو منبغض فألنَّ إلّي وقد حكاه النحاة واللغويون وق
ك              م        . أنَّت المبغض له وما ابغضني إليه اذا آأنَّ هو المبغض ل ًا إال أنَّ مبغضوناًُ ل ه ثالثي م أنَّ ل فعل

م    يسمع ولو سمع آأنَّ على الحذف واإليصال آمشترك وفي أفعال   سمع مبغوض ل السرقسطي لم ي
  :يسمع باغض آما قاله الصفدي في أعوأنَّ النصر وخطأ فيه من قال

  ]١٠٨٤[»             عين آلل محمد من باغضوبه يقول المسلمون وهل ترى
ة                ا العام صيغة التي أوردته ذه ال ّد ه ي، فع ن الحنبل اجي واب وذهب اآللوسي إلى رأي الخف

ذا ظاهر في عدم سماع بغض الثالثي        «:غير مسموع بها عن العرب فقال   م  ... ال تخفى أنَّ ه فعل
ال                    أنَّ له ثالثيًا إال أنَّ مبغوضًا لم يسمع ولو سمع آأنَّ على الحذف واإليصال آمشترك، وفي األفع
للسرقسطي بغض الشيء بغاضة صار بغيضًا ويقولون بغض جدك في الشتم آعثر جدك، وآما لم               

  .]١٠٨٥[» قاله الصفدي في أعوأنَّ النصر وخطأ من استعملهيسمع مبغوض لم يسمع باغض آما
و   م الفاعل ه ه، واس ذي يحصل في ط ال م الفاعل والخل ى اس وا إل سألة تطرق ذه الم ي ه وف
ى الحدث                         دل عل ذه االسماء ت دِرك، وه ى الحدوث آكاِتب وُم مااشتق من فعل من قام به على معن

  .]١٠٨٦[وعلى ذات الفاعل وفيها معنى التجدد والحدوث
ى                 و ر الثالثي عل يبني اسم الفاعل من الفعل الثالثي على وزن فاعل في األغلب ومن غي

ًا                  ر مطلق ل األخي وزن مضارعه بشرط االتيأنَّ بميم مضمومة مكأنَّ حرف المضارعة وآسر ما قب
  .]١٠٨٧[أحسن فهو ُمْحِسن وآاتب فهو ُمكاِتب: نحو

  .]١٠٨٨[بالفعل الدائمواسم الفاعل من مصطلحات البصريين، ويعبر عنه الكوفيون 
ى               وهذه مسألة ثأنَّية قد نطقت العامة بها على لغة النقص ورأى الحريري بها أنَّ تنطق عل

ا          : ويقولون لما َيصأنَّ  «: لغة التمام في اسم المفعول إذ قال       ُصْون، آم ه َم هو ُمصأنَّ، والصواب في
  :قال الشاعر
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  وُة غير ذي َحَسب ودين              عدابالٌء َلْيس يشبهه بالُء          
  ]٦[»]١٠٨٩[           َوْيرَتُع منك في ِعْرِض مُصونيبيُحك منه ِعْرضًا لم َيُصْنه

ردة                ثم تطرق إلى أصل مصون واالعالل الذي يحصل له، والحريري هنا يتعامل مع المف
ول             بقه، فيق آراء من س ًا ب ى وزن          «: تعامًال صرفيًا بارعًا عارف  واألصل في مصون مصْوْون عل

داهما       ذفت إح اآنتأنَّ فح ت واوأنَّ س ا فاجتمع ا قبله ى م واو إل ة ال ب حرآ ُضْرْوب، فُنِقل د . َم وعن
سيبويه أنَّ المحذوفة هي الواو الثأنَّية التي هي واو المفعول الزائدة، وأنَّ الباقية هي الواو األصلية                 

صَّْون ن ال ة م ي األول  . المجتلب ة ه سن األخفش أنَّ المحذوف ي الح د أب ي واو وعن ة ه ى وأنَّ الباقي
ل أنَّ قي ى، ف ى المعن دل عل ي ت ول الت صدوا إعالل : المفع م ق الجواب أنَّه ك؟ ف وا ذل ًى فعل ألّي معن

ًا                     واو ألف المفعول آما ُأِعلَّ الفعألنَّ والفاعل؛ وذلك أنَّ األصل في صأنَّ َصَون بفتح العين، فقلبت ال
تح            لتحّرآها وأنَّفتاح ما قبلها، آما ُفعل في قال        ل بف  الذي أصله َقَول، والدليل على أنَّ األصل فيه َفَع

ول  ك تق ين أنَّ ت    : الع ه َفَعل ى أنَّ ُدلَّ عل ول ي ى المفع ه إل وب، فتعدَّي نُت الثَّ ي  ... ص الوا ف م ق م أنَّه ث
م                    م أنَّه ا، ث مضارعه َيُصون واألصل فيه َيْصُون، على وزن يحُزن، فنقلوا حرآة الواو إلى ما قبله

وا المفعول    ] صاون[صائن، واألصل فيه    : فاعل منه، فقالوا  أعلُّوا ال  فلّما أعلُّوا الفعلين والفاعل أَعلُّ
  .]١٠٩٠[»به أيضًا، ليلحق في االعتالل بحيَّزه

د سمع    . وهي لهجة لتميم وينطقون بهذه اللغة مأووف العقل، والصحيح أنَّ يقال مئوف             وق
ه         مسٌك مدووف وثوب مصوون، فلفظوا      «: عن العرب قولهم   ُأ ب ا ال ُيعب بهما على األصل وهو مم
  .]١٠٩١[»وال يقاس عليه

ولهم   ال                     «: ومثلها ق زار، والصواب أنَّ يق اتم مصاغ وبيت ُم ال وخ ْعر ُمَق اد وِش فرس ُمق
  :ومثله قول جميل... مقود ومقول ومصوغ ومزور: فيها

  ]١٠٩٣[»]١٠٩٢[            أنَّ الزيارة للمحبِّ َيسيُرزوُرا ُبَثْينَة والحبيب َمُزور
ه أفصح                    رأنَّ، ألنَّ واعتمد الحريري في صّحة هذه على القياس، فقاس على ما ورد في الق

الى         ه تع ِشيد   <: نّص ُيقاس عليه وذلك في قول ْصر َم ه  ]١٠٩٤[>َوَق ًا      <):(، وقول اُل َآِثيب ِت الِجَب َوَآأنَّ
  .]١٠٩٥[>َمِهيال

  .]١٠٩٦[)لمشيود ومهيو(على الحذف وأنَّ األصل لهما ] مشيد مهيل[إذ رأى أنَّ 
  ).مبيوع، ومعيوب(ومثله يقال في 

ادة             ال في م ه، فق وأّيد ابن منظور صّحة ما جاء به الحريري في أآثر من موضع من آتاب
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ى               «): صون( َصُوْون عل ُصون واألصل في مصون م ويقولون لمن يصأنَّ هو ُمَصأنَّ وصوابه َم
  .]١٠٩٧[»تأنَّ فحذفت أحدهماوزن مقرون فنقلت حرآة الواو إلى ما قبلها فاجتمع واوأنَّ ساآن

ا جاء            «: وقال في موضع آخر    ويقولون معيوب والصواب أنَّ يقال َمعيب على الحذف آم
ا    رأنَّ في نظائرهم شيد (في الق صٍر م يبويه أنَّ المحذوف هو   ) وق د س شيود وعن ا م واألصل فيهم

ولهم           ديون   : الواو ثم آسر ما قبل الياء للتجأنَّس وقد شذ من ذلك ق دين وم ون،   رجل َم ين ومعي  ومع
  .]١٠٩٨[»...أي أصابته العين

ة                        ة من لغات العرب وهي لغ ري لغ ه الحري ووهَم ابن الحنبلي الحريري إذ عّد الذي منع
شاعر             ول ال ا في ق ائي من الثالثي المجرد آم ين الي ل الع تميم إذ أنَّهم ال يعّلون اسم المفعول المعت

  :عباس بن مرداس
  ]١٠٩٩[      وإخال أنَّك سيد معيوُن     قد آأنَّ قومك يحسبونك سيدًا

ذه      ل ه واص، إذ جع الم الخ د آ ي نق د الخالص ف ه عق ي آتاب سألة ف ذه الم ى ه ار إل وأش
ك       «: فقال. المسألة في الباب األول من آتابه الذي لم يوافق الحريري فيه           وع ألنَّ ذل وأقول هذا ممن

ى           ائي االجوف عل ر     لغة تميم الذين ينطقون باسم المفعول من مجرد ي ًا من غي وزن مفعول تحقيق
ا     : (قال في التسهيل  . تغيير أصًال، وأما الواو من واويه فربما صححت آمصوون         وال يقاُس على م

  .]١١٠١[»]١١٠٠[)حِفظ منه خالفًا للمبرد
ام في الفعل األجوف                    ة التم ستعمل لغ ًا ت ن يعيش من أنَّ تميم وأآد أنَّها لغة ما نقله عن اب

  .]١١٠٢[األجوف الواوياليائي، ولغة النقص في الفعل 
يس     «: وخطَّأ الخفاجي الحريري في هذه المسألة، بقوله      ى طرزه ول هذا أيضًا مما جاء عل

ب        و معي اموس ه ي الق اس وف ى خالف القي وب عل وع ومعي رب مبي ن الع مع م ه س ال فأنَّ ا ق آم
  .]١١٠٣[»ومعيوب وفيه أيضًا هو مبيع ومبيوع

سألة فنق             ذه الم ددة في ه شجري        ونقل الخفاجي آراًء متع ن ال ذي  )  هـ  ٥٤٢ت  (ل عن اب ال
ا جاء      «قد أجمعوا ) أهل الحجاز وتميم  (يرى أنَّ الفريقين     واو إال م أنَّ من ذوات ال على نقص ما آ

وول واألشهر                  على جهة الشذوذ وهو قولهم ثوب مصوون ومسك مدووف وفرس مقوود ولفظ مق
  .]١١٠٤[»مصون ومدوف ومقود ومقول

  :ر فقط وأنَّشد لعلقمةوجوز المبرد لغة التمام في الشع
  يوم الرذاذ عليه الدجن مغيوم

                                           
 ).مادة عيب( ٥، ق)بيع( مادة ٢٣، ق ) قود( مادة ١٢ق : ، ينظر٣٨ق :  تهذيب الخواص- 1097
 ).عيب( مادة ٥ق :  نفسه- 1098
 .١٠٢: بحر العوام:  ينظر- 1099
 .٣١١:  التسهيل- 1100
 .٤٩: عقد الخالص - 1101
: ، شرح الملوآي في التصريف٤٦١ -٤٦٠ / ٢: ، الممتع في التصريف٢٦١-٢٦٠ /١: الخصائص: ينظر - 1102
 .٢١٦:  لهجة تميم٣٥٥
 .٩٣:  شرح درة الغواص- 1103
 .٩٣:  نفسه- 1104



  .ولم يهتم اآللوسي لهذه المسألة
صيغتين         ا ال ق، وأنَّ آلت ي النط سهولة ف ى ال ت إل ة مال رى أنَّ العام رض ن ذا الع ن ه فم

  .محكيتأنَّ عن العرب وقد أآد ذلك بعض العلماء
ه أحد حرفي    وآذلك ما نتصّوره وننّبه عليه أبدًا من تق      «: قال ابن جني   دير مفعول مّما عين

وول،       ول، ومق العّلة؛ وذلك نحو مبيع، ومكيل، ومقول، وَمُصوغ؛ أال تعلم أنَّ األصل مْبُيوع، ومكي
ذفت           اآنة، فح دها س ول بع سكنت، وواو مفع اء، ف ى الف ين إل ن الع ضمة م ت ال صووغ، فنقل وم

ا _ إحداهما   ى الخالف فيهم ع له _ عل ذا جم ّساآنين، فه اء ال ا أنَّ يمكن  اللتق ًا فأّم ديرًا وحكم ا تق م
  .]١١٠٥[»الّنطق بهما على حال فال

وع       اس مبي ى القي ي عل ي ه ّصيغة الت اء آل ا بق ا     ... أّم ي ذآره ماء الت ن االس ا م وغيره
ي                  ن جّن ال اب ومن  «: الحريري وخّطأ فيها العامة فذآرها بعض شراحه على أنَّها لهجات العرب ق

ه                ذلك اسم المفعول من الثالثي المعتلّ      ذا آل َدين، فه ِدين، من ال  العين نحو مبيع، وَمِخيط، ورجل َم
يم                   : مغّير، وأصله  و تم ك فبن ا مضى، ومع ذل ى م ر عل ا   _ مبيوع ومديون، ومخيوط، فغّي ى م عل

  :قال. مخيوط ومكيول: يُتّمون مفعوًال من الياء، فيقولون_ حكاه أبو عثمأنَّ عن األصمعي 
    وإخاُل أنََّك سّيٌد معيوُن         دًاَقْد آأنَّ قوُمك يزعموَنَك سّي

أنَّ                 ...  ى أصله؛ وأنَّ آ ا عل وًال منه واو، وأخرجوا مفع ى ال ذه إل اء في ه ورّبما تخطَّوا الي
وود من مرضه،        : وذلك قول بعضهم  . أثقل منه من الياء    ثوب مصوون، وفرس مقوود، ورجل مع

  :وأنَّشدوا فيه
  ]١١٠٦[»والمسُك في عنبرِه َمْدووُف

ل  هوقي ون     «: أنَّ ل يقول ي عقي وع وبن ي يرب سائي أنَّ بن ن الك راء ع ن الف ي ع ي : حك حل
  .]١١٠٧[»وأّما البصرّيون فال يعرفون هذا... مصووغ، ومسك مدووف

ولهم    ي ق ة ف ول العام ا ق ري فيه ول يخطيء الحري م المفع اب اس ي ب ة ف سألة ثالث ذه م وه
ل، وهو          «للعليل َمعلول؛    ِقي العل ذي ُس ا       ألنَّ المعلول هو ال ه، فأم ه عللُت أنَّي، والفعل من شُّرب الث  ال

ولهم               ره ق الى، ونظي ه اهللا تع ذا،          : المفعول من العّلة فهو ُمَعلُّ، وقد أعلَّ ذا وآ ول آ ي عل المقل أعطن
ُرَبْت                         ذي َض ة هو ال ول في اللغ يعنون بالمقُلول الُقلَّ أو الِقلَّة ، وال وجه لهذا الكالم البتَّة، ألنَّ المقل

َرُره                    ُقلَّته، وه  ن ُقطع ِس المرآوب، وَعمَّ ه ب ِرَبْت رآبت ن ُض اريض عمَّ ي اعاله، آما يكنى في المع
  .]١١٠٨[»...بالمسرور، وعمَّن قطع ذآره بالمذآور

ري إذ رأى أنَّ اسم المفعول من                 ه (وأّيد ابن منظور آالم الحري ول   ) أعل ّل، وأنَّ المعل ُمَع
  .]١١٠٩[هو الذي سقى العلل، وهو الشراب الثأنَّي

اموس                     وما ول صاحب الق ًا بق بقه محتج ه من س ي وافق في ه اهللا   «:  جاء به ابن الحنبل وأعلَّ
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  .]١١١٠[»فهو ُمَعلٌّ، وعليل وال تقل معلول
رًا                     و إسحاق في العروض، والمتكلمون آثي لكن الخطأ الذي وقع فيه العامة قد استعمله أب

ذا       حٍ            ... «: قال ابن سيده في ه ٍة وال ثل ى ثق ا عل ست منه ة فل و         وبالجمل ه اهللا فه ، ألنَّ المعروف أعّل
ى       : ُمَعلٌّ اللهم إال أنَّ يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قولهم            اءا عل مجنوٌن، ومسلوٌل من أنَّهما ج

للُته  َه وس الوا . جننْت ت، ق ا بأفعل الم، استغني عنهم ي الك ستعمال ف م ي الوا: وأنَّ ل لَّ، : وإذا ق جنَّ وُس
  .]١١١١[»...ون والسُِلُّفأنَّما يقولون ُجِعل فيه الجن

ارة         ين وفي عب ارة المتكلم وصّرح ابن الحنبلي برأيه إذ رأى أنَّ المعلول قد وردت في عب
ن           نهم اب المعلول وم ديث ب ل الح ن عل ة م ملته عل ذي ش ديث ال موا الح ديث، إذ س ل الح أه

  .]١١١٣[، والنووي]١١١٢[الصالح
ذآور بالمُ             لَّ والفريق الثأنَّي من أهل الحديث سموا الحديث الم ال العراقي     . عل د ق  ]١١١٤[وق

ه       ... واألجود في تسميته الُمَعلُّ   شيء، وشغله ب اه بال ى أله ة بمعن وأنَّما عّلله فأنَّما يستعملها أهل اللغ
  .]١١١٥[»من تعليل الصبي بالطعام

ة   تعمال لفظ صر اس م يقت ول(ول ى    ) المعل داهم إل ا تع ديث وأنَّم ل الح ين وأه د المتكلم عن
وردي                  المولدين فاستعملوه في آ    ن ال دين عمر اب ن ال شيخ زي ول ال ي ق ن الحنبل ا اب المهم، إذ نقل لن

  ):الشافعي(المعروف 
  مما جرى للناس مع لولو              قلبي لعمُر اِهللا معلوُل

             سيف على العالِم مسلوُلياربَّ قد شّرَد عني الكرى
  ]١١١٦[لسول           سواك يامن ُلطفُه اوما لهذا السيف من ُمغِمٍد

ه         ه من              «: وأآد الخفاجي على ورود هذا االستعمال بقول ق ب ر ممن يوث ع في آالم آثي وق
  .]١١١٧[»العلماءآالمحدثين والعروضيين واألصوليين

وم،                  و محم ه فه ون، وأحم و مجن ه فه وأورد لنا الفاظًا شذت من اسماء المفعول نحو أجن
وعن ابن  . ونقل عن الفيروزآبادي  .  مسلول وأزآمه فهو مزآوم، وأنَّبته اهللا فهو منبوت، وأسله فهو        

ون          «: وعن أبي زيد، إذ قال    . فارس م يقول يقولون مزآوم ومجنون ومحزون وملذوذ ومقرور ألنَّه
  .]١١١٨[»...زآم وجن وحزن ولذذ
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ى وزن      ي عل صادر الت ن الم أِت م م ي ول(ول ي  ) َمْفُع ة ه ماء قليل سور : (إال اس المي
سور ولهم ) والمع سر وق سر والع ى الي ه بمعن ود( مال ول وال مجل د  ) معق ل وال جل ه عق يس ل أي ل

ف   ولهم حل ًا(وق وم   ) محلوف ه ق ق ب د الح ون(وق ت    ). المفت م يثب اده ل يبويه ومف رأي س وعرض ل
  .]١١١٩[المصدر على مفعول وتأول قولهم دعه إلى ميسوره أو معسوره

  .وقد رفض المصنف هذا ورأى أنَّ مجيء المصادر على وزن مفعول سماعي
ن   ل ع وي      وُنق اس النح ن القي ول، ولك م مفع ع اس ع ينف ن نف ون م ضه أنَّ يك أنَّي رف الرم

رب             ي ض ال ف ى يق ه مت ضرب إذ رأى أنَّ ع آ ل نف ه فعام أنَّ علي و حّي د رّد أب ك، وق ضي ذل يقت
  .]١١٢٠[مضروب يقال أيضًا في نفع منفوع

سألة فأ                    ذه الم ًا به ًا قاطع ِد رأي م يب ه إذ ل خذ يوضح   وتبع اآللوسي الشهاب الخفاجي في رأي
  .َمْن استعمل هذا اللفظ وَمْن لم يستعمله

ى فاعل             ا عل أتي منه ا يجوز أنَّ ت ه، آم ول ومفعول ى َمْفُع وجّوز مجيء المصادر منها عل
ه نحو ل : وفاعل سر والعق سر والع ى الي وف بمعن ود والمحل ول والمجل سور والمعق سور والمع المي

الى           ال تع ة ق ى الفتن ـُتونُ   <: والجلد والحلف والمفتون بمعن ـُكُم الَمْف وع      ] ١١٢١[>ِبأيِّ ضًا المرف ه أي ومن
  .]١١٢٢[والموضوع، ومرجوع ومردود ومحصول ومما جاء بالتاء مكروهة ومصدوقة

ول (وقد وردت هذه اللفظة       ة       ) َمْعُل ى           ]١١٢٣[في آتب لحن العام اة ال سٌم من النح ذهب ق ، ف
ّوز       ذي ج شام ال ابن ه تعمالها آ ويز اس ول(تج ن ) َمْعَل لَّ(م ابته   الثالث) ُع ى اص ي بمعن ي والت

تهم       ) حديث معلول (العلةوبذلك صحح قول المحدثين في       ى تخطئ أنَّ   . ]١١٢٤[منتقدًا من ذهب إل إذا آ
ة،            ) ُمَعّل(بمعنى أصابته العّلة فهو     ) ُأعّل(اسم المفعول مأخوذًا من      ر في آالم أهل اللغ وهو األآث

ثي، هذا هو القياس وآالهما صواب      الثال) ُعّل(أما إذا صيغ اسم المفعول على زنة معلول فهو من           
  .الرباعي وهو غير جائز) ُأِعلَّ(من ) َمْعُلول(والظاهر أنَّ العامة والمحدثين صاغوا اسم المفعول 

  
  اسم اآللةاسم اآللة

الزم                 أتي من ال د ي ب، وق وهو االسم المشتق من الفعل الثالثي المجرد المتعدي في الغال
ى   . ]١١٢٥[، للداللة على ما وقع الفعل بوساطته)اةالِمْيضأة والِمْطهرة والِمْصفَ (قليًال آـ    ة عل أو للدالل

  .]١١٢٦[اآللة التي ُيعالج بها الشيء
ما ُيعالُج بها وتكون واسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول           «وقيل أيضًا في تعريف اآللة      
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  .]١١٢٧[»أثره إليه، واألداة ما يرتفق به، وطبيعي أنَّ يكوَن المراد في غير العالج
اك مصط اوهن ّرق بينه دَّ أنَّ يف ة  «: لحأنَّ الب االبرة آل ي اإلصطالح ف ة، ف م اآلل ة واس اآلل

ة،       سيف آل ة وال م آل اه اس رز بمعن ة والمخ فى آل ة، واالش م آل اه اس يط بمعن ة والمخ م آل يس باس ول
ى األداة المحض التي ال        والمخذم اسم آلة فالذي يعرض السم اآللة ال ينبغي له أنَّ يذآر ما يدل عل

  .]١١٢٨[» عالجية وعلى اآللة التي يشعر لفظها باآللية آاإلبرة واألشفىتكون
ي    ية ه ة أوزأنَّ قياس ة ثالث م اآلل ال : (والس ة، وِمْفَع ل، وِمْفَعل ي  ) ِمْفَع يم ف سر الم بك

م                      «: قال سيبويه . ]١١٢٩[ثالثتها اء التأنَّيث أو ل ه ُه و مكسور األول آأنَّت في ه فه الج ب وآل شيٌء يع
ك ك قول ن وذل ٌلِمْح: تك ٌب وِمْنَج ى ... َل يُء عل د يج اٍل(وق و) ِمْفَع ْصَباح:نح اح وِم َراِض وِمْفَت . ِمْق

  .]١١٣٠[»الِمْكَسَحة: الِمْسَرَجة، آما قالوا: الِمْخَرز، وقالوا: الِمْفَتح آما قالوا: وقالوا
ل اسماء اآلالت المصوغة                    يم في أوائ وقد شّذ عن هذا الذي أّصله أهُل اللغة من آسر الم

ى األ و   عل يم نح ضموا الم سيرة ف ًا ي ًا احرف ذآورة أنَّف صل  : وزأنَّ الم ل وُمْن ْسعط وُمْنخ دْهن وُم ُم
  .]١١٣٢[ولم يعّدها سيبويه من اسماء اآلالت بل جعلها من اسماء األوعية. ]١١٣١[وُمْكحل وُمدّق

ى وزن     ة  (أمَّا خطأ العامة فتمثل في فتح الميم فيما جاء عل ل وِمْفَعل ري  ) ِمْفَع ّده الحري  إذ ع
َضع   «: من أقبح األوهام وأشنع معايب الكالم لخروجه عن القياس فقال        َرد وَمْب ويقولون َمْطَرد وَمْب

ذه االسماء،     : وَمْنَجل، آما يقولون  ع ه َمْقرعة، ومقنعة، ومنطقة، ومطرقة، فيفتحون الميم من جمي
لُ                      ى وزن ِمْفَع ا جاء عل لَّ م ة من اآلالت      وهو من أقبح األوهام وأشنع معايب الكالم ألنَّ آ  وِمْفَعل

ة          المستعملة المتداولة فهو بكسر الميم آاالسماء المذآورة ونظائرها، وعليه قول الفرزدق في مرثي
  :سائس

              ومخالة سوِء قد ُأضيع شعيُرهاِلَيْبِك أبا الخنساُء َبْغُل وبلغٌة
  ُء باٍل ُسُيوُرَها              وِمقرعٌة صفراوِمْجرَفٌة مطروحة وِمحسٌَّة        

اثلين في                     أدغم أحد الحرفين المتم وأنَّما آسر الميم من ِمحّسَة ألنَّ األصل فيها ِمحسسة، ف
َضلَّة         دةَّ وِم ة وِمَخ ل ِمَحفَّ ا، مث ي نظائره ل ف ا ُفِع رفين آم ام ح وم مق شدَّد يق دَّده، والم ر وش اآلخ

  .]١١٣٣[»وِمَسّلة
) 2(ألول لكنها جاءت بالفتح وقد نقل عن عمر         وآما عرفنا أنَّ القياس في اسم اآللة آسر ا        
  : أنَّشاده بالفتح في طريق مكة في لفظة َمروحه فقال

  ]١١٣٤[           إذا تدّلْت به أو شارٌب َثِمُلآأنَّ راآَبها ُغصٌن بمروحة 
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رو أنَّ  و عم ين أب ة[وب روحَّ  ] الَمروح ا ُيَت سر م رَّيح، وبالك ر ال الفتح هي الموضع الكثي ب
  .]١١٣٥[به

بالكسر آالقضّية الملتزمة والسّنة    ) ِمْفَعل وِمْفَعلة (أى الحريري أنَّ قياس اسم اآللة على        ور
  .وآما ذآرنا في بداية هذا الموضوع أنَّ هناك أحرفًا جاءت شاذة إذ جاءت بضم الميم. المحكمة

يم من                     تح الم دَّ ف ن منظور فع دًا من اب ري تأيي ه  (ولقي آالم الحري ل وِمْفَعل بح  من  ) ِمْفَع أق
رزدق     ول الف ي ق ا ف سر آم ه بالك صواب في ط وال ا   . ]١١٣٦[الغل صواب فيه رد وال ا َمط ومثله

  .]١١٣٧[بالكسر
وأقول نعم  «: ووافق ابن الحنبلي الحريري فيما ذهب إليه معتمدًا في هذا على القياس فقال            

الِمط                  و بالكسر آ ة فه رمح  آل ما جاَء على مفعٍل وِمفعلٍة من اسماء اآلالت المستعملة المتداول رد لل
رأة رأسها،        ه الم ُع ب ا ُتقنَّ القصير الذي ُيطعن به الوحش، والِمنجُل بالجيم لما ُيحْصَد به والمقنعُة لم

  :والِمطرقُة لمطرقِة الحدادين والِمروَحة لما ُيتروَُّح به في قوِل بعض المولدين
  منها          ثالثُة أشهٍر البدَّ وِمروحِة ُترّوُح آلَّ هٍم              

  ]١١٣٨[»            وفي أيلوَل ُيغني اُهللا عنهاحزيرأنَّ وتموٌز وآٌب
ى          ال (ورأى أنَّ آّل ما جاء عل ستعملة               ) ِمْفَع ه من اسماء اآلالت الم ه الكسر، ألنَّ يجب في

  :المتداولة آالمقراض، والمفتاح، وذآر قول الشاعر
  ]١١٣٩[ المحّبة           فأنَّ القرَض مقراُض أخاك ولو بحبٍَّة نال تقِرض

ى    ) ِمفتاح وِمفتح(وفّرق ابن الحنبلي بين   األول يجمع عل اتيح (من حيث جمعهما ف ا  ) مف أّم
  .]١١٤٠[>َوِعْنَدُه َمَفاِتُح الَغْيِب ال َيْعَلُمَها إال ُهَو<: وعّد منه قوله تعالى) مفاتح(الثأنَّي فيجمع على 

ل        إذا آأنَّ المراُد أنَّ األشياَء المتوصَّل به      «: إذ قال  ا، وقي تأثَر هو به د اس : ا إلى علم غيبِه ق
ال              ا ق ِه آم م غيب ى عل ُل إل دًا ال يتوصَّ ِه     <): (هو جمُع ِمفتٍح، والمراُد أنَّ أح ى َغْيِب ـْظِهُر َعَل ال ُي َف

  .]١١٤٢[»، ألنَّ المراد بمفاِتح غيبِه خزائنُه أنَُّفسها]١١٤١[>أَحدًا
ـ            اظ آ رة،        َم(وقد نطقت العرب بالفتح والكسر لبعض األلف رة وَمطه اة، وِمطه اة، وِمرق رق

ْن آسر             ). وِمسقاة، وَمسقاة  أنَّ، وَم ى المك وآل هذه األلفاظ قد فرقوا فيها بالمعنى فمن فتح أراد معن
  .]١١٤٣[الحظ معنى اآللة

ازة          وقد فّرق الحريري فيها، فاختار الكسر إذا أريد بها ما يُ           تح إذا أراد المف ه، والف رَّوُح ب ت
  :قوأنَّشد البيت الساب
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  ]١١٤٤[  ...............             آأنَّ راآَبها ُغصٌن بمروحٍة
ة هو                  وأّي ري وأهل اللغ ه الحري ذي نقل رأي ال د الخفاجي ما جاء به الحريري إذ رأى أنَّ ال

ة            ين اآلل ال  . تحقيق بديع بين اسم اآللة التي تتناول باليد وب ة من            «: إذ ق له أهل اللغ ذي أّص ذا ال وه
يم من أوائ ضية آسر الم دهم آالق و عن ه ه ى ِمفعل وِمفعل ة المصوغة عل ماء اآلالت المتناقل ل اس

ة سنة المحكم ة وال د   . الملتزم اول بالي ي تتن ة الت م اآلل ين اس رق ب ن الف ه م ا في ديع لم ق ب ذا تحقي ه
ة         وغيرها فيتعين آسر أول األول إال شذوذًا ويفتح بعض من الثأنَّي آمرقاة ومنارة ألنَّه من وجه آل

ن وج ه      وم دهن وقارورت ة ال دهن آل ه والم ه ل ه أو تنب ه علي ن نّب ل م ف ق رق لطي و ف أنَّ وه ه مك
دة التي ينقب      ومستنقع الماء ومن الثأنَّي قوله في الحديث نشف الدهن ومنقبة البيطار وتكسر الحدي

  .]١١٤٥[»ثقبيبها و
ذ           ه وال ع في ذي وق أ ال ه بينت الخط ي ولم يوضح اآللوسي رأيه لكنه عرض لحادثة مّرت ب

رًا                   «: تجنبه بقوله  اس وآنت زائ واتفق لي أنَّه سبق على لسأنَّي هذا الغلط لكثرته في محاورات الن
ه                 الشيخ عثمأنَّ بن سند رجل مشهور من أجلَِّ         ة والفق رة في العربي ات آثي ه مؤلف اء البصرة ل  علم

وزراء،    وغيرهما وشعر آثير جدًا، وقد آأنَّ جاء إلى بغداد بطلب وزيرها وزير العلماء، و              الم ال ع
ر            ة             ًاداود باشا رحمة اهللا تعالى عليه وآأنَّ نجدي األصل آثي ه عجم ذي في ه ال سأنَّ قوم تكلم بل ا ي  م

يم                            اولني المرَوحة وفتحت الم ده ن ط وسهو، فقلت لرجل عن اليوم ومع ذلك ال يسامح أحدًا في غل
ا      هور ماجذا ماجذا قل ِمروحة بكسر الميم        تفقال الشيخ بأعلى صوت ومزيد       ذا م ا ج وعنى بقوله م

اهيًا        اتبعهم س هكذا لكن قومه يبدلون الكاف جيمًا عجمية آكثير من األعراب وعامة أهل الحضر ف
ظ  ي اللف صدته من تغليطه ف ا ق ذا ففطن لم ا هك ذا م ا هك ا م ه ياموألنَّ ضيه الحال، فقلت ل ا تقت عم

  .]١١٤٦[»...ومعاملته الزائر فخجل فودعته وأنَّصرفت
 حرف مكأنَّ حرٍف آخر تغيير نفهم أنَّ هناك لغات متعددة منها ما يكون ب         ومن هذه الرواية  

  . حرآة عن حرآة وغيرها من التغيرات الخاصة بكل لغةبتغييرومنها ما يكون 
رى أنَّ شُ   روحها ن درة وش ي ال ود ف د الموج ذا العرض للنق ن ه وا رَّوم د وافق درة ق اح ال

  .ن المسائل التي آأنَّت مطردة في القياسالحريري فيما ذهب إليه ألنَّ هذه المسألة م
  
  
  
  
  
  
  

                                           
تقاق )بال نسبه (٢٤٧:  ،وأدب الكاتب٣٠٧: أصالح المنطق :  ينظر -1144 ال    ٥٢: ، االش م ق ل لعمر ث ال  :  ، وقي ق

 . األصمعي ال ادري أقاله عمر ابن الخطاب ام تمثل به؟
 .٢٠٢:  شرح درة الغواص- 1145
 .٣٩٤:  آشف الطرة عن الغرة- 1146



  
  
  
  
  
  
  

  اإلمالةاإلمالة
ه        ::اإلمالة لغةً اإلمالة لغةً  ى جأنَّب من ل     :  ميل في اللغة تدل على أنَّحراٍف في الشيء إل ْيًال، واألْمَي ل َم ال َيمي م

  .]١١٤٧[الذي ال يثبت على الفرس،وأنَّ آأنَّ آذا فألنَّه يميل عن َسْرِجه:  الّرجالنم
عدول باأللف عن استوائه وجنوح به إلى الياء فيصير مخرجه بين           «: فت بأنَّها  فعرّ ً:ً:أما اصطالحا أما اصطالحا 

  .]١١٤٨[»مخرج األلف المفخمة وبين مخرج الياء
ّم سرف الااهوس بطح]١١٤٩[ّراء الك جاع وال ضًا االض ي]١١٥٠[، وأي ن جّن د اب ي عن : ، وه

صوت  « ن ال صوت م ب ال ذ]١١٥١[»تقري ّدها م لك، ول و  ن ع ذي ه ام ال ب «:  ضروب اإلدغ تقري
  .]١١٥٢[»رف من الحرف وإدناؤه منهالح

ه      ب علي ذي يترت صوتي ال سجام ال ق األنَّ ائل تحقي ن وس يلة م ي وس ذا ه ى ه ة عل فاإلمال
ٍه واحد         «: ، آما قال سيبويه   ]١١٥٣[االقتصاد في الجهد العضلي    سأنَّ من وج ، ]١١٥٤[»ليكون عمل الل

  .]١١٥٥[ويقابلها الفتح، ويعني التفخيم، أخذ من فتح القاريء فاه بالحرف المفخم
سأنَّ نحو                        قدو دم الل اع مق ّد يحدث من ارتف ه صوت م  عرَّف المحدثون صوت اإلمالة بأنَّ

ة، ويكون   رمنطقة الغار ارتفاعًا يزيد على ارتفاعه مع الفتحة المرققة ويقل عن ارتفاعه مع الكس                 
  .]١١٥٦ [تين مع اإلمالة وضع أنَّفراج إال أنَّه دون األنَّفراج الذي يكون مع الكسرةفوضع الش

  .]١١٥٧[لقد عزيت اإلمالة إلى القبائل النجدية من تميم وقيس وأسد
  :وقّسم ابن الجزري اإلمالة على قسمين

ّماها    : األولى بطح   (: إمالة شديدة، وقد س ة  )االضجاع وال ق      : ، والثأنَّي ة متوسطة، ويطل إمال
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  .]١١٥٨[)وآالهما جائز في القراءة جاِر في لغة العرب(، )التقليل والتلطيف(: عليها
راهيم   فا دآتور اب ر أنَّ ال اء، غي و الي ف نح سرة، واألل ى الك ة إل ل الفتح ة إذن أنَّ تمي إلمال

و                 آخر، وهو أنَّ تنحو        عأنَّيس يذآر أنَّه آما تكون هناك إمالة من هذا النوع تكون هناك إمالة من ن
  .]١١٥٩[بالفتحة نحو الضمة وباأللف نحو الواو

ري لح         ومّم ّده الحري ة   ا جاء في درة الغواص وع ول العام ًا ق سة    «: ن ا مقاي ى، فيميلونه حّت
م    ا ل ال، آم م الحروف أّال تم ى حرف، وحك م وحتَّ ى اس ه؛ ألنَّ مت ون في ى، فيخطئ ة مت ى إمال عل
ا،                      ل فيه ُيميلوا إالَّ وإّما ولكن وعلى ونظائرها، ولم َيشذَّ من هذا األصل إال ثالثة أحرف ُأميلت لِعل

ادي،       هذا، إماال، والعلّ  افعل  : يا، وبلى،وال، في قولهم   : وهي ة في يا أنَّها نابت عن الفعل الذي هو أنَّ
ة أحرف                       ة ثالث ى الحقيق ة عل وفي بلى أنَّها قامت بنفسها واستقامت بذاتها، وفي إمَّا ال أنَّ هذه الكلم

ارى، فأُِ                  ألف ُحب بيهة ب يلت  موهي أنَّ وما وال، ُجِعلْت آالشيء الواحد وصارت األلف في آخرها ش
  .]١١٦٠[»ا، ومعنى قولهم افعل هذا إما ال، أي أنَّ ال تفعل آذا فافعل آذاآإمالته

ذا                  ك األمر فافعل آ ْن ذل اه إّال َيُك رًا، ومعن افعل ذلك إّما ال أسلوب يرد في المحاورات آثي
  .]١١٦١[وقد ورد هذا األسلوب عن العرب ووردت عنهم إمالة ال فيه إمالة خفيفة

ون    )هذه(وعّد الحريري من هذا الوهم إمالة        ذه ( فيقول ى، إذ رأى أنَّ          )ِه اِء اُألول  بكسر اله
ِمع                           د ُس ى المسموع فق سألة عل ذه الم دًا في ه ال معتم اُء وال ُتم م اله ة    «األفصح أنَّ تفخَّ أنَّ  أعرابي

  .]١١٦٢[»!ِهأال قلت َهِذ: ِهِذأتقول ِه: هذه الناقة، فزجرته وقالت له: سمعت ُبَنّيًا لها يقول
  .ى آراهية العرب للحن مطلقًا دون نظر إلى نوعه أو إلى من صدر عنهوهذه المقولة تدل عل

ة التي تحصل في                 اال (وجوز ابن بري اإلمالة في الحروف إذ رأى أنَّ اإلمال م تكن   )ام  ل
ال     )ال(فيها آلها وأنَّما آأنَّت اإلمالة فقط في الحرف            ا إذ ق ة التي سمعت في         «:  منه اال (اإلمال  )ام

  .]١١٦٣[»ن ال، بداللة أنَّهم آتبوها بالياء فقالوا اماليأنَّما هو في األلف م
ي        أو وز ف وز وتج روف ال تج ي الح ة ف ور إذ رأى أنَّ اإلمال ن منظ سه اب الرأي نف ى ب ت
  .]١١٦٤[االسماء

ال    ري فق اجي الحري الف الخف ى      «: وخ ة مت ى أمال سة عل ا مقاي ى فيميلونه ون حت ويقول
تثن       ا اس ال إال م ه، ألنَّ الحروف ال تم سهيل في رسم الخط         فيخطئون في ال وفي الت ا ق يس آم اه ول

ه                          ه رويت في ه بأنَّ شذوذ في د وجه ال ل في شرحه ق ن عقي ال اب ف، ق حتى يكتب بالياء وقياسها األل
  .]١١٦٥[»...اإلمالة ألنَّ بعض العرب أمالة حتى
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  .]١١٦٦[)يا، بلى، اماال(ن الخفاجي سبب اإلمالة الواقعة في بعض الحروف آـ وبّي
  .]١١٦٧[ ال تمال ألنَّها من الحروف، والحروف ال تمال)حتى( ورأى األزهري أنَّ

  .]١١٦٨[ ال تجوز، ذاآرًا السبب نفسه)حتى(وأيد اآللوسي رأي الحريري في أنَّ اإلمالة في 
  
  
  

  ::التثنيةالتثنية
ين او                          ::التثنيةالتثنية ى اثن دل عل رد، لي ى االسم المف ة خاصة عل ادة عالم ى زي ق عل  مصطلح ُلغوّي يطل

  .]١١٦٩[ية ذلك المفرد، قلَّت حروفه أو آثرتاثنين من غير تغيير في بن
اء                   : وقال سيبويه فيه   ع وي ة الرف ون في حال هو االسم المفرد الذي زيدت في آخره ألف ون

  .]١١٧٠[ونون في حالتي النصب والجر مع مالزمة النون الكسرة في أغلب اآلراء
ين يقصُّ ب                    دتين اللت ولهم للحدي ه ق تكلم بالواحد من ة ت ا ويقرضُ   ومما جاء مثنى والعام : هم

م (و) ِمقّص( أنَّ وِمقراضأنَّ     : ، والصواب  )ِمقراض (و) جل ين       ]١١٧١[ِمقصأنَّ وجلم ادل ب  فحصل تب
سيمه رد وق َم حين ،المف دثين َوَه ًا ورأى أنَّ بعض المح ذا وهم ري ه ّد الحري ي صفة «إذ ع ال ف ق

  :مزُنون بالقيادة، وأنَّ آأنَّ قد أبدع في اإلجادة
   ُتالقي فتًى           ليس عنه بمعتاِض               الق بن إسحاٍق

  إذا حبيٌب صدَّ عن إُلِفه             تيها وأعيا آّل روَّاِض
  ]١١٧٢[»   ألََّف فيما بين شخصيهما            آأنَّه ِمسماُر ِمْقَراِض

ين زوج،          ولهم لالثن زاوج               «ونظير هذا الوهم ق رد الم زَّوج في آالم العرب هو الف ألنَّ ال
الوا         لصاحبه،   ا ق ا زوجأنَّ، آم ال لهم ال، أي     : فأما االثنأنَّ المصطحبأنَّ فيق دي زوجأنَّ من النَِّع عن

ال                  ا ق ر زوجأنَّ، آم ى من الطي ذآر واألنَّث ال لل نعألنَّ، وزوجأنَّ من الِخَفاف، أي ُخفَّأنَّ، وآذلك يق
الى ى   <: تع ذََّآَر َواألنََّث ـْيِن ال َق الزَّْوَج ُه َخَل ا]١١٧٣[>َوأنَّ رد    ، ومم ى الف ع عل ّزوج يق أنَّ ال شهد ب  ي

الى   ْينِ       <:المزاوج لصاحبه قوله تع ِز اْثَن َن الَمْع ْيِن َوِم ضَّأنَّ اْثَن َن ال َة أْزَواج ِم ال   ]١١٧٤[>َثَمأنََّي م ق ، ث
رََّم أمِ          <: سبحأنَّه في اآلية التي تليها     ذََّآَرْيِن َح ْل أال ْيِن ُق ِر اْثَن َن الَبَق ا   َوِمَن اإلِبِل اْثَنْيِن َوِم ْيِن أمَّ  األنََّثَي
  .]١١٧٦[»، فدل التفصيل على أنَّ معنى الزَّوج االفراد]١١٧٥[>اْشَتَمَلْت َعَلْيِه أْرَحاُم األنََّثَيْيِن
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ال                     سماع من العرب، فق ى ال ك عل : وآعادته جاء ابن بري متسامحًا في رأيه معتمدًا في ذل
  .»قد جاء عن العرب باإلفراد في مقراض ومقص وجلم«

ى صحة رأيه أيضًا ببعض األبيات لشعراء ُيحتج بشعرهم آاالعشى، وعدّي             واستشهد عل 
  .]١١٧٧[بن زيد، وأبيات ُأخر لشعراٍء محدثين آابن الرومي وابن ميادة، وسالم بن وابصة

  :وقد قال األعشى في المقراض
  ]١١٧٨[وأدفُع عن اعراِضكم وُأعيرآم           لسأنًَّا آمقراِض الخفاجيُّ ِملْحَما

  : بن وابصة في الجلموقال سالم
  داويُت صدرًا طويًال عمُرُه حقدًا             منه وقلَّمت أظفاري بال َجَلِم

ٍت آخر                            ه ببي شهد ل ذي است ن الرومي ال ى اب ري إل ا الحري ات التي جاء به وقد نسب األبي
  :وردت فيه لفظة مقراُض مفردة قال فيه

  يك لألعراِض ِمْقراُضوما تكلمَت اال قلَت فاحشًة            آأنَّ فكَّ
ه      ل في يبويه، القائ ول س . »مقراض «: وخالف ابن منظور الحريري معتمدًا في ذلك على ق

  .]١١٧٩[باالفراد
ّري من      «: وأّيد ابن الحنبلي ابن بري مخالفًا في ذلك الحريري قائالً        ن ب ه اب ا علي والحق م

  :أيضًاوأنَّشد صاحب االقليد فيه ... مجيء مقراض ومقص باالفراد عن العرب
  وال تقرض أخاك ولو بحبَّة          فأنَّ القرض مقراُض المحبة

وهري ال الج ال صاحب   : ق ه، وق ذا آالم صأنَّ ه ا مق راض، وهم ذيب (المقص والمق ته
  .]١١٨٠[»وقد حكاه سيبويه مفردًا في باب ما يعتمد: قال ابن سيده) الخواص من درة الغّواص

  :العرب آما في قول الشاعروذهب الخفاجي ابن بري لكونه مسموعًا عن 
  فعليك ما اسطعت الظهور بلمتي         وعلّى أنَّ ألقاك بالمقراض

  :وقول لسالم بن وابصة
  ]١١٨١[آذيت صدري طويًال غمره حقدًا       منه وقلمت اظفاري بال جلم

ة آالراغب                  وخالف الحريري في معنى الزوج فوضحه، معتمدًا على ما ُنِقل عن أهل اللغ
الى                   أنَّ معنى  ه تع ى قول ا، ووضح معن ى مجموعهم :  الزوج يطلق على آل واحد من القرينين وعل

ضربأنَّ،              ]١١٨٢[>ِمْن ُآلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْينِ   < ا ال ال آخرون هن  فقيل المراد من آل ذآر وأنَّثى اثنين، وق
  :وقال آخرون الزوج اللون وآل ضرب يسمى زوجًا، فاستشهد بقول األعشى

  اِج يلبسُه          أبو قدامَة مجبورًا بذا معاوآلُّ زوٍج من الديب
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  .]١١٨٣[ونقل الخفاجي رأيه بما أورده عن آتاب الدرر والغرر للشريف المرتضى
رأى أنَّ               شّراح، ف بقه من ال م     (وأيّد اآللوسي آالم َمْن س وردت ) المقراض والمقص والجل

ى آل              ق عل ل يطل زوج فقي ددة لل أنَّ متع ى     عن العرب باإلفراد، وذآر مع رينين، وعل واحد من الق
  .]١١٨٤[وغير ذلك... مجموعهما

ال                  ري فق ستغربًا صدوره من الحري ري م وي الحري ذا من    «: وخالف محمد مهدي العل ه
غريب الكالم ونستغرب صدوره من الحريري، ألنَّ المقراض أو المقص اسم لآللة القارضة التي               

سه قارضًا إال إذ               ا بنف ذلك ال            تشتمل على طرفين وليس آّل طرف منه أنَّ مع الطرف اآلخر فل ا آ
ي         راض ف روا المق وّيين ذآ ى أنَّ الّلغ الوة عل اثنيين ع ست ب ة لي أنَّ فاآلل ول مقراض وز أنَّ نق يج

  .]١١٨٥[»والمقراض واحد المقاريض] ماّدة ق رض[آثارهم؛ قال في الصحاح 
سَّيد ن ال ال اب االفراد، ق ي بعض الكتب ب د ورد ف وب«: وق د حكى يعق ال: ق ه يق م، : أنَّ جل

  .]١١٨٦[»...أنَّه يقال ِمقراض: وحكى الخليل
ة   ل بالتثني ال الخلي م      «: وق ين، والقل المقراض والمقراض ين آ ى الجلم ع عل م يق م اس الجل

  .]١١٨٧[»والقلمين
صيغة   الم ب ة هي األصحَّ والك رى صيغة التثني راد وي رفض صيغة االف ة في ن قتيب ا اب أم

ذه                  وبهذا يكون الحريري ق    . االفراد من فعل العامة    ا أنَّ ه ا عرفن ا آم سألة ولكنن ذه الم ه في ه د تبع
  :الصيغة قد اسُتعملت في اللغة األدبية إذ أتى بها المتنبي، وعنترة، بقولهما

  ]١١٨٨ [َحِرَق الجناِح آأنَّ لحَيْي رأسِه              َجَلمأنَّ باالخبار هشٌّ مولُع
  :وقال عنترة

  ]١١٨٩ [      أين القارورة يا آافوُر والَجَلممن أيَِّة الطُّرق يأتي مثلك الَكَرُم      
صوت           ه لل راب إذا فتح ار الغ شبيه منق ت ت ذا البي رح ه ي ش شنتمري ف م ال ورأى االعل
ا                   الجلمين وهم ا يقطع ب نهم آم ا بي ه م اء وقطع بالجلمين وخص الجلمين ألنَّه أراد تفريقه بين االحب

  .المقص
أتي ب    ري ي رى الحري ة ن ة ثأنَّي ن جه ة وم ن جه ذا م ذه  ه ستعمل ه سابق في ه ال الف لرأي شيء مخ

  .]١١٩٠[»وأقَحَل من َجَلم«: الصيغة باالفراد في مقاماته فيقول
رحها    ي ش شي ف ول الشري م«ويق ال    : جل ى، فيق ستعمل مثن ا ي ر م ّص، وأآث أنَّ : مق َجَلم

ال    : قال: ... والعجب من أبي محمد يقول في الدرَّة       ّصأنَّ وَجَلم     : والصواب أنَّ يق أنَّ مقراضأنَّ ومق
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ال          ا ق ول آم ل    : ألنَّهما اثنأنَّ فما منعه غيره أباحه هنا لنفسه، فقال أقحل من َجَلم، وال تق م، ب ه وه أنَّ
  .فنجد أنَّ الشريشي قد جعل العذر للحريري. ]١١٩١[»تقول أنَّها لغٌة قليلٌة

ى            ] الزوج[أما ما يخص     ذآر واألنَّث ى ال اتم السجستأنَّي عل و ح ال  ]١١٩٢[فأطلقها أب ال «:  فق
ياء، لكن آل ذآر وأنَّثى زوجأنَّ                         ي ر، وال من شيء من األش ال  ... قال لالثنين زوج، المن الطي ق

  .]١١٩٤ [»]١١٩٣[>اْحِمْل ِفيَها ِمْن ُآلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْيِن<: تعالى
  .وذهب الصاغأنَّي إلى عّد هذه اللفظة من االضداد فهو بمعنى المثنى والفرد عنده

ة    ول العام سألة ق ذه الم ل ه ا       : ومث ة ألنَّه ه العام ا تلحن في ذا أفحش م ه وه ر ذنب شال الطي
  . وقد تحدثت عنها في الفصل األول]١١٩٥[أشال الطائر ذناباه: لحنت فيه ثالث لحنات، والصواب

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الجمعالجمع
  .]١١٩٦[»عجتَماجمعُته ف:  بتقريب بعضِه من بعض، يقالِءَضمُّ الشي «::الجمع لغًةالجمع لغًة
  .]١١٩٧[»ءجمعُت الشي: مصدُر قولك«: والجمُع

طالحاً  ع اص طالحاً والجم ع اص ن    ::والجم ر م ى أآث دالُّ عل م ال و االس ينا ه ا  . ]١١٩٨[ثن وعين هم ى ن و عل ع : وه جم
  .]١١٩٩[التصحيح، وجمع التكسير

  :: جمع التصحيح ويقسم على قسمين جمع التصحيح ويقسم على قسمين--١١
ر هوهو ما سلم فيه بناء واحد     :  جمع المذآر السالم   -أ ذي    . ]١٢٠٠[ من التغيي سمى الجمع ال وي

ول       . المثنى على هجاءين، والجمع الذي على حدِّ      اء المنقوص وآسرتها، فنق ذا الجمع ي ويحذف له
ول                       ا، فنق ا تحذف ألف المقصور دون فتحته داِعي، آم القاُضون والداُعون، في جمع القاِضي وال
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  .]١٢٠٢[>َوأنَُّتُم األْعَلْوَن<: وفي التنزيل. ]١٢٠١[الموَسون والمصطَفون، في جمع موَسى ومصطفى
ر، ث  ن دون تغيي د م ظ الواح أتي بلف ع وي ى الجم دلُّ عل ادة ت ه زي د علي ك . ]١٢٠٣[مَّ تزي وذل

ذه                   ي ه رد وتغن ون مفتوحة في آخر المف ا ون ا قبله اء مكسور م بإلحاق واو مضموم ما قبلها، أو ي
ا            بعض آقولن ى ال ا       : الزيادة عن عطف المفردات المتماثلة، بعضها عل دًال من قولن وَن، ب از الَعِليُّ : ف

  .]١٢٠٤[فاَز عليٌّ وعليٌّ وعليٌّ
ِره      : مع المؤنث السالم   ج -ب اء في آخ . ]١٢٠٥[هو ما دلَّ على أآثر من اثنتين بزيادة ألف وت

  :]١٢٠٦[ويطرّد هذا الجمع في مواضع منها
  . أعالم األنَّاث مثل المريمات جمع مريم-١
ع     -٢ جرات جم ة، وش ع طلح ات جم ة، وطلح ع فاطم ات جم اء مطلقًا،آفاطم اختم بالت  م

  .أة وشاةآامر. شجرةويستثنى منه بعض األلفاظ
  . مصغر ما ال يعقل آُجَبْيالٍت جمع ُجَبْيل، مصغر َجَبل-٣
  . صفة ما ال يعقل، آباسقات ومرتفعات وهو جمع باسقة ومرتفعة-٤
ع اصطبل      -٥ اٍت، جم ي، آاصطبالٍت وحمَّام ن الخماس سير م ع تك ه جم سمع ل م ي ا ل  م

  .وحمَّام
رى     ما ختم بألف التأنَّيث مقصورة أو ممدودة، مثل الُكبْ      -٦ اوات، جمع الكب َرَيات، والَحْرَب

دودة       )َفْعألنَّ(مؤنث  ) َفْعَلى(والحرباء، ويستثنى من األلف المقصورة،       الء (، ومن األلف المم ) َفْع
ألنَّ (فأنَّ لم يكن مؤنثًا ). أْفَعل(مؤنث   ى ( (َفْع ع، نحو      )َفْعل ذا الجم ى ه ه يجمع عل ْيفأنَّ، أي  : ، فأنَّ َس

  .أنَّ وخمصأنَّةطويل، وَسْيَفأنَّة، وخمص
  . ما صدر بابن أو بذي من اسماء ما ال يعقل، مثل بنات آوى، وذوات القعدة-٧

اء              المًا، حذفت من آخره الت اء، جمع مؤنث س وم بالت وإذا ُأريد جمع االسم المؤنث المخت
ث  ي تأنَّي ين عالمت ع ب ئال يجم ًا، ل ر . ]١٢٠٧[مطلق ة، أو للم ث، آفاطم اء للتأنَّي ذه الت ت ه واء آأنَّ ة س

ة، أو                         ا، آإقام ِصَفة، أو عوضًا من عينه ة آ اء الكلم َآَضْرَبة، أو للمبالغة آعالَّمة، أو عوضًا من ف
  .]١٢٠٨[عوضًا من المها آِسَنة

ه        واالسم المراد جمعه جمع مؤنث سالمًا، إذا آأنَّ ثالثيًا صحيحًا ساآن العين صحيحها فأنَّ
  :]١٢٠٩[ال يخلو من األحوال اآلتية

ل     -١ اء مث ول             :  مفتوح الف ه في الجمع فتق تح عين ة تف ذه الحال ل ه ْجَدة، وفي مث ِد، وَس : َدْع
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  .َدَعَدات، َسَجَدات
ل  :  مضموم الفاء مثل   -٢ ه        : ُخْطَوٍة، أو مكسورها مث ة يجوز في عين ك الحال ٍد، وفي تل ِهْن

َواُت وخُ    : عند الجمع، الفتح، واإلسكأنَّ،واتباع الفاء، فنقول في جمع ُخَطوةٍ         َواُت، وُخْط َواتٌ ُخَط . ُط
  .ِهَنَداٌت، وِهْنَداٌت، وِهِنَداٌت: ونقول في جمع ِهْنٍد

ِذْرَوٍة، فيجوز       أما إذا آأنَّ االسم الثالثي معتلَّ اآلِخر، مضموم الفاء آُدْمَيٍة، أو مكسورها آ
ِه ي َجْمِع ول: ف ين فنق ْتُح الع ول: ف كأنَّها، فنق اُت وِذَرَواُت، وإس اٌت، وِذْرَوات: ُدَمَي ع و. ُدْمَي يمتن

واو في ِذْرَوةٍ             ل ال تثقال الكسرة قب ٍة، واس دت   . االتباع؛ الستثقال الضمة قبل الياء في ُدْمَي ا إذا فق أم
اآنة                  : الكلمة شيئًا مما ذآر أنَّفًا، أي      ر س ْخَمٍة، أو آأنَّت غي ل َض فقدت االسمية، بأنَّ آأنَّت صفة مث

ة،    َجْو: العين، مثل َشَجَرٍة، أو آأنَّت معتلة العين، مثل      ل ِحجَّ ين، مث َزٍة وَبْيضٍة، أو آأنَّت مدغمة الع
  .]١٢١٠[فال يجوز تغيير حرآة العين فيها عند الجمع، وَشذَّ َعَيراٌت جمع َعْيٍر، والقياس فيه اإلسكأنَّ

ه    ستثنى من دودة، وي صورة والمم ث المق ألفي التأنَّي ًا ب أنَّ مختوم ا آ ا م الء(أم ث ) َفْع مؤن
ذا المضمار، هو أنَّ                ). َفْعألنَّ(مؤنث  ) َفْعَلى(و) اْفَعل( ه في ه ارة إلي الء (وما أريد اإلش م   ) َفْع إذا ل

و    اء نح األلف والت ا ب از جمعه َذآَّر ج ا ُم ن له ن   : يك ت م ذلك إذا نقل ذراء، وآ ع ع ذراوات جم ع
ى           ًا ألنَّث ْسناء َعَلَم ا يجوز جمع مؤنث         . ]١٢١١[الصفات إلى العلميَّة، نحو َح ألنَّ (آم م يكن     ) َفْع إذا ل

ى ع ى(ل و) َفْعل صأنَّة : نح صأنَّ وخم ل، وسيفأنَّة،وخم يفأنَّ، للطوي يفأنَّات  . س ع س ي الجم ول ف فتق
  .]١٢١٢[وخمصأنَّات

  :: جمع التكسير جمع التكسير--٢٢
رجل ورجال أو    : هو ما دلَّ على أآثر من اثنين أو اثنتين، بتغيير ظاهر على مفرده، نحو             

  :]١٢١٤[ ستة أنَّواعوالتغيير الظاهر. ]١٢١٣[ُفْلك للمفرد والجمع: ُمَقدٍَّر، نحو
  .ِصْنٍو وِصْنوأنَّ، وِقْنٍو، وِقْنوأنَّ:  زيادة في آخر المفرد من غير تبديل شكل، نحو-١
  .ُتَخَمٍة وُتَخٍم:  نقص في بناء المفرد من غير تبديل شكل نحو-٢
  .َأَسٍد للمفرد، وُأْسٍد للجمع:  تبديل شكل من غير زيادة وال نقص نحو-٣
  .َعَلٍم وَأْعالٍم: حون:  زيادة وتبديل شكل-٤
  .َقضِِْيٍب وُقُضٍب:  نقص وتبديل شكل، نحو-٥
  .ُغالٍم وِغْلمأنَّ: نحو:  زيادة ونقص وتبديل شكل-٦

ا           ٍة منه اٍت قليل ِك، وَدالص، ِهجأنَّ   : أما التغير المقدر فيكون في آلم يبويه،   . الُفْل ومذهب س
ا زوال حر     دَُّر فيه سير، َفُيَق وع تك اظ جم ذه األلف شعرة    أنَّ ه ات م دل بحرآ رد وتب ات المف آ

  .]١٢١٥[بالجمع
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  ::أقسام جمع التكسيرأقسام جمع التكسير

دل    . جمع الِقلَّة، وجمع الكثرة: َقسََّم علماء الصرف جمع التكسير على قسمين     ة ي فجمع القل
  .]١٢١٦[على حقيقة على ثالثة إلى عشرة، جمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية

ى جمعي التصحيح وإذا اقترنت               وما يصح على جمع القلة من الدال        ة، يصح عل ة العددي ل
المقترن           ) أل(جموع القلة وجمعا التصحيح بـ       رة، ف ى الكث التي لالستغراق، أو أضيفت أنَّصرفت إل

  .]١٢١٧[>َوالذَّاِآِريَن الّلَه َآِثيرًا َوالذَّاِآَراِت أَعدَّ الّلُه َلُهْم َمْغِفَرًة َوأْجرًا َعِظيمًا<: بأل آقوله تعالى
  :]١٢١٨ [)2(قد ُجِمَع األمرأنَّ في قول حّسأنَّ ابن ثابتو

  ]١٢١٩[              وَأْسياُفنا َيْقُطْرَن من َنجدٍة َدماَلنا الَجَفَناُت الُغرُّ َيْلَمْعَن في الضَُّحى
رة           ع الكث أنَّ لجم ا آ ِة، وربَّم ع القلَّ اء لجم ف والت اري أنَّ األل ن األنَّب ر ب و بك ر أب . وذآ

ه             واستشهد ببيت حسّ   رة، بقول ات لجمع الكث ات  «: أنَّ المذآور أنَّفًا، على استعمال لفظة الجفن فالجفن
ي   ًا ف ن مبالغ م يك ك ل و أراد ذل ه ل ة؛ ألنَّ ات قليل ا جفن رْد لن م ي ُه ل رة؛ ألنَّ ا الكث ا، معناه هاهن

  .]١٢٢٠[»المدح
  

  ::أوزأنَّ جموع القلةأوزأنَّ جموع القلة
ى عشرة أوزأنَّ   ذآر علماء الصرف أربعة أوزأنَّ لجمع القلة وهناك من اوصل             ]١٢٢١[ها ال

  :وعلى النحو األتي
  : بفتح فسكون، ويطرد في:  أْفُعٌل-١
ل-أ ه أم   :  َفْع واء صحت الم ر مضعف، س ين، غي اء والع مًا صحيح الف أنَّ اس ا آ و م وه

الواو، نحو       اء،                   : اعتلت بالياء أم ب الواو أو الي الم ب ل ال أنَّ معت ٍب، وأنَّ آ ْبٍي وَأْض ٍب، وَض ٍب أْآُل َآْل
ا ورد  ) أْجٍر(و) أْضٍب(ر عينه في الجمع، فيصير منقوصًا وتحذف المه، آما حدث لـ       تكس وشّذ مم

ين، نحو       : جمعه على أْفُعٍل، معتل الفاء، نحو      ل الع ُوٍب، والمضعف،      : َوْجٍه وأْوُجٍه، ومعت ْوٍب وأْث َث
  .]١٢٢٢[َآفًّ وأآفًّ: نحو

دَّة، -ب َره َم ل آخ ة، وقب ال عالم اعي المؤنث ب م الرب ٍن  االس ْيٍن وأْيُم ِذَراٍع وأْذُرع، وَيِم آ
  .]١٢٢٣[وَشذَّ ِشهاٌب وأْشُهٌب، وُغَراٌب وأْغُرٌب من الُمَذآَِّر

  :ويطرد هذا الوزن في:  َأْفَعاٌل-٢
ى          -أ ذي ال يجمع عل لٍ ( َفْعل ال ل               )أْفُع ُه معت اٍت، أو ألنَّ ٍت وأْوق اء، َآَوْق ل الف ه معت ا ألنَّ ، إّم
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  . ألنَُّه مضعف ، َآَعمًّ وأْعَماٍمالعين، َآَثْوٍب وأْثواٍب، أو
ر -ب ٍل( غي ي   ) َفْع ي، وه ن أوزأنَّ الثالث ٌل(م َزاٍب، و ) ِفْع ْزٍب وأْح ٌل(َآِح ُصْلٍب ) ُفْع آ
لٌ (، َآُعُنٍق وأْعناٍق، و   )ُفُعٌل(َآَكِتٍف وأْآتاٍف، و  ) َفِعٌل(َآَجَمٍل وأْجماٍل، و  ) َفَعٌل(وأْصالٍب و  ٍل  ) ُفْع َآُقْف
اٍل، و ٌل(وأْقَف اٍب، و) ُفَع ٍب وأْرَط ٌل(آُرَط اٍب، و) ِفَع ٍب وأْعَن ٌل(َآِعَن َضاٍد، و) َفُع ُضٍد وأْع ٌل(آَع ) ِفِع
  .آإبٍل وآباٍل

ٍر         ] أْفعاٍل[الصحيح العين الساآنها على     ] َفْعٍل[وشّذ جمع    اٍد َوَنْه ٍد وأْزَن راٍخ َوَزْن َآَفْرٍخ وأْف
  .]١٢٢٤[د وأْشهاٍد، وَعُدوًّ وأْعَداٍءفي بعض األلفاظ، آَشِهي] أْفعاٌل[وأنَّهاٍر، وقد حفظ 

ٌة-٣ و  «:  أْفِعَل ر، نح ل اآلخ دة قب اعي بم ذآر رب م م م االس راب  : وه ار، وغ ام، وحم طع
ال (بالفتح، و ) َفعال(ورغيف، وعمود، والتزم في      األول،           ) ِفع ا ف الم أو معتليه بالكسر، مضعفي ال

  .]١٢٢٥[»َآَبَتاٍب وَزَماٍم، والثأنَّي آِقَباٍء وأنَّاٍء
ل           : ْعَلٌة فِ -٤ ْيَخٍة        : ولم يطرد هذا الوزن في شيء، وقد سمع في الفاظ مث ى وِش ٍة جمع َفَت ِفْتَي

  .]١٢٢٦[جمع َشْيٍخ، وِصْبَيٍة جمع صبي، وِغْلَمٍة جمع ُغالٍم وِغْزَلٍة جمع َغَزاٍل
  .وله أربعة ابنية. »فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقة ثالثة إلى عشرة«

داٍل  : نحو) أفَعاُل(و. أْآُلٍب واْآُعٍب: نحو] أْفُعّل[العدد فابنية أدنى  «: قال سيبويه  أْجماٍل وأع
ةٌ [و. أجربٍة وأنَّصبٍة وأغربةٍ  : وأفِعلٌة نحو [وأْحماٍل،   ٍة          : نحو ] ِفْعل ٍة وصْبيٍة جمع صبي، وِغْلم ِغْلم

  .]١٢٢٧[جمع ُغالٍم، وغِِْزَلٍة جمع َغَزاٍل
ّده الح            ذه األوزأنَّ وع ًا ألحد ه ولهم     ومما جاء مخالف أ ق ري خط ة شهور وسبعة      «: ري ثالث

ال   ار أن، يق ور، واالختي دد      : بح ابق الع الم ويتط م الك ب نظ ر، ليتناس بعة أبح هر وس ة أش ثالث
ريم      رأنَّ الك ي الق ا جاء ف دود، آم ُهر   <: والمع َة أْش ي األْرِض أْرَبَع ِسيُحوا ِف ضاً ]١٢٢٨[>َف ه أي : ، وفي

ْبَعُة  < ِدِه َس ْن َبْع دُُّه ِم ُر َيُم رَوالَبْح ى   ]١٢٢٩[>أْبُح ة إل ن الثالث دد م ار أنَّ الع ذا االختي ي ه ة ف ، والعل
ه، وأشبه بالمال              ِضالعشرة وُ  ه أليق ب شاآل ل ل الم ال الجمع القلي ة  َءع للقلَّة، فكأنَّت إضافته إلى مث م

  .]١٢٣٠[له
ر     ائالً              ي يثم أخذ الحري ة ق ا جمع القل أتي عليه دد األوزأنَّ التي ي ل      «: ع ة الجمع القلي وأمثل

ة أ بحأنَّه أربع ال س ا ق اٌل، آم ام< :فع ِة أيَّ ِصَياُم َثالَث ضاً ]١٢٣١[>َف ل أي ي التنزي ا ورد ف ل آم : ، اْفُع
عشرة ِغْلَمة وهذا االختيار في إضافة        : تسعة أحِمرة وِفْعلة، آقولك   :  وافِعلة آقولك  ،>َسْبَعُة أْبُحر <

  .]١٢٣٢[»العدد إلى جمع القلة مّطرد في هذا الباب
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ة،         ثم أتى بتوضيح في آيفية إ      ى جمع القل ضافة جمع الكثرة إلى العدد القليل، ولم يضفها إل
الى     ُروء         <: فقال في قوله تع َة ُق ِسِهنَّ َثالَث ْصَن ِبأنَُّف اُت َيَتَربَّ ه     ... ]١٢٣٣[>َوالُمَطلََّق أتي بجواب عن م ي ث

رُ    <: بأنَّ المعنى في قوله تعالى   َة ُق ِسِهنَّ َثالَث ْصَن ِبأنَُّف لُّ واحدة    >وءَوالُمَطلََّقاُت َيَتَربَّ ربَّص آ  أي ليت
ة،          نمن المطلقات ثالثة أقراٍء، فلما أس      نهن ثالث ّل واحدة م ى آ ة، والواجب عل اعتهن ثالث د إلى جم

  .]١٢٣٤[»أتى بلفظة قروء، لتدّل على الكثرة المرادة والمعنى الملموح
ى                     وأّي ل وضع إل دد القلي ار أنَّ يكن الع رأى أنَّ االختي ري ف ال   د ابن منظور آالم الحري  مث

  .]١٢٣٥[الجمع القليل، والعدد من الثالثة إلى العشرة وِضع للقلة
رد                      ا دون العشرة وينف ستعمل فيم رة ي ري، إذ رأى أنَّ جمع الكث وردَّ الخفاجي على الحري

  .]١٢٣٦[باالطالق على ما فوقها
الى                  ه تع ل في قول دد القلي رة مع الع اُت َيَتَربَّ   <: ويرد على استعمال جمع الكث ْصَن َوالُمَطلََّق

ُروء َة ُق ِسِهنَّ َثالَث ال >ِبأنَُّف ه ق ة أوج ا أربع در المصون إذ رأى أنَّ له ي ال ا ورد ف در «: ، بم ي ال ف
ة أوجه          ات         ] أحدها [المصون في هذه اآلية أربع ا جمع المطلق ه لم ة      جأنَّ روء ألنَّ آل مطلق مع الق

أنَّي   ار، والث ذا االعتب رة به صارت آث راء ف ة أق ربص ثالث ن ب: تت ه م د أنَّ ساع ووضع أح اب االت
ى                    ًاأنَّ قروء : الجمعين موضع اآلخر، والثالث    راء جاء عل ى اق و جاء عل اف فل تح الق رء بف  جمع َق

ة من                      غير قياس ألنَّ أفعاًال ال يطرد في َفعل بفتح الفاء، والرابع وهو مذهب المبّرد أنَّ التقدير ثالث
ة آالب أي من حمي                    ر وثالث ة حمي واستطرد   .]١٢٣٧[»ر ومن آالب    قروء فحذف من واجاز ثالث

  .الخفاجي في األوجه التي تكون في اعراب اللهم
  .]١٢٣٨[افق اآللوسي الخفاجي في رده على الحريريوو

ة   ع العام ري جم ّد الحري ة(وع ه بعض    )لحاج ع في وهم وق ذا ال ًا، وه وائج وهم ى ح  عل
  :المحدثين في قوله

  ]١٢٣٩[م ُتْقَض فيه الحوائجرفيع إذ ل             ِفّسيأنَّ بيت العنكبوت وجْوَسٌق
  :الصواب أنَّ ُيجمع في أقل العدد على حاجات، آقول الشاعر«: ورأى

   آرائَم َربًّ ِبِهنَّ َضِنيِن            ِ وقد ُتْخرج الحاجاُت يا ُأّم مالك     
  :وأنَّ يجمع في أآثر العدد على حاج، مثل هامة وهام، وعليه قول الراعي

  وحاجِة غير ُمْزَجاِة من الَحاج              متََّهمغيِر  ورسوٍلوُمْرِسٍل     
  :وأنَِّشْدت ألبي الحسين بن فارس اللغوّي

                    ُتَقضَّى حاجٌة وتفوٌت حاُجوقالوا آيف أنَّت فقلت خير     

                                           
 ).٢٢٨: ( البقرة- 1233
 .٢٢٣: درة الغواص - 1234
 .١٤ق: تهذيب الغواص من درَّة الغواص: ينظر - 1235
 .٢١٢ - ٢١١: شرح درة الغواص:  ينظر- 1236
 .٢١٢:  نفسه- 1237
 .١٩٢ - ١٩٠: آشف الطرة عن الغرة:  ينظر- 1238
 .٧١ - ٧٠: درة الغواص:  ينظر- 1239



  ]١٢٤١[»]١٢٤٠[             عسى يومًا يكوُن لها أنَّفراجإذا أزدحمت هموُم الصَّْدر قلنا
سماع،       ت مع)حوائج( على )حاجة(ة جمع  بري صحّ ابنن  وبّي ى ال ذا عل دًا في تصويبه ه م
ين          )حاجة(إذ رأى أنَّ     اب الع ى حوائج       .  أصلها حائجة على ما وجد في آت د  . وحائجة تجمع عل وق

  .)حائجة(ورد السماع فيها، فقد حكى عن ابن دريد وأبي عمرو بن العالء بسماع 
ى            ردة عل ذه المف ى         )حائجة (وإذا ثبت سماع ه اس أنَّ تجمع عل ل ( فالقي ا   ) فواِع ا ذآرن آم

ابقًا ي . س ول النب ي ق ة  )7(وورد ف تعماله للفظ وائج(اس ي)ح وائج   «:  ف اح الح ى أنَّج تعينوا عل اس
  .]١٢٤٢[»اطلُبوا الحوائج إلى حسأنَّ الوجوه«: ، وقوله»بالكتمأنَّ لها

  .]١٢٤٣[ونقل قول سيبويه تنّجز فألنَّ حوائجه واسَتْنَجزها
  :هد ابن بري لشعراٍء عدة وآأنَّ أآثرهم ممن يستشهد بشعرهم آاألعشى في قولهواستش

              أهل الحوائج والمساِئْلالناس حول ِفنائه
  :والشماخ في قوله

          حوائَج َيْعَتسِفن مع الحرّىنقّطُع بيننا الحاجاُت اّال
  :والفرزدق

  اُت وعندي َثواُبها      حوائُج جّمولي ببالد السند ِعْنَد أميرنا
  :وأبو زيد عندما ينشد

         فبئس ُمَعّرُس الرآب الِسغاُبَيَمْمُت حوائجي وذوات بشرًا
  :وأبو عمرو بن العالء

         حوائُج من اِلقاِح ماٍل وال تحلصريعي ندام ما تفّرق بيننا
  :والبن االعرابي

                ونفس في حوائجها ابتشاُر................
  : يأنَّموه

             ...................حتى إذا ما قضت الحوائجا            
  :والفّراء

  ]١٢٤٤[               حوائَجه من الليل الطويل....................
  .، لم ُينطق به)حوائج( على )حاجة(ن ابن بري رأي ابن جني الذي يرى أنَّ جمع وبّي

  .]١٢٤٥[ عن العرب)حاجة( واألصمعي سماع ءوُنِقل عن أبي عمرو بن العال
ال          )حاجة (وخالف ابن منظور الحريري إذ جّوز جمع         ى حوائج وحاج وحاجات، فق :  عل
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  .]١٢٤٦[»قال اللغويون الحاج جمع الحاجة وآذلك الحوائج والحاجات: قلت«
ري   وأّي ن ب ي رأي اب ن الحنبل وهريّ ]١٢٤٧[د اب اقًال رأي الج وزن    ، ن ذا ال ر ه ذي ينك  ال

ى           لخروجه عن ا   ه عل سماع في ين ال اس، ويب ذي ينكر الجمع          )حائجة (لقي ل آالم األصمعي ال ، فنق
ول       ذي يق ي ال ن جن أنَّ حوائج جمع حائجة    «: على حوائج ويقول هو مولد، ونقل آراء لسيبويه واب

  .]١٢٤٨[»وأنَّ لم ينطق بها، وحينئٍذ فقد ظهر بطألنَّ ما زعمه الحريري من وهم بعض المحدثين
  .ي قد تبع األصمعي في رأيهفنرى أنَّ الحرير

ذا   ي ه ه، ورأى أنَّ ف ي رأي ع األصمعي ف ذي تب ول المصنف ال اجي بطألنَّ ق ورأى الخف
ن العالء،                    أنَّأولها  : الجمع ثالثة أقوال   د وأبي عمرو ب ن دري ل واب ه جمع حائجة آما ُنِقل عن الخلي

 )حاجة (ائجة ولكن المشهور    أنَّه سمع مفرده فقد حكى عن األصمعي أنَّها سمعت على ح          : والثأنَّي
  . نادر جدًا ولهذا قال ابن جني أنَّه لم يسمع به)حائجة(واستعمال 

ث رأي الثال ل صحراء      : وال وجى مث ى ح ا عل ع فيه ي الجم اس ف اء والقي ع حوج ه جم أنَّ
  .]١٢٤٩[ فيه على الجيم قلبًا فصارت حوائج والقلب في آالم العرب آثيرلفوصحارى فقدمت اال

شهاب أنَّ رى ال تعمال وي وائج( اس ن   )ح ل ع صحيح، فنق صيح ال الم الف ي الك ر ف  آث
ه                     )7(النبي ستعمل في ول الصرصري الم اجي ق سألة يفضَّل الخف ة الم ، وحكاية لسيبويه، وفي نهاي

  .)حوائج(الجمع على 
            هدأنَّا به اهللا من آل ميهاال يا رسول اإلله الذي             
             ت يسر فؤاد النبيل النبيه المسنداسمعنا حديثًا من            
  ]١٢٥٠[             الحوائج عند حسأنَّ الوجوهبأنَّك قدمت قول اطلبوا           

رواة        ام ال ن أوه و م دثين وه وهم للمح سب ال د ن ري ق ي أنَّ الحري ر اآللوس ال. وذآ : فق
م بعض المحدثين                 « ا وه م آم ى حوائج وهو وه ن     . ويجمعون حاجة عل د بعض      وهو اب ين عن عن

ة اهللا                        ن هب والحق أنَُّه ليس به ووقوع ذلك في بعض نسخ ديوأنَّه من أوهام الرواة بل هو أبو سعد ب
  .]١٢٥١[»...بن الوزير المطلب
  .]١٢٥٢[ من جموع الكثرة آما في هامه وهام)حاج(ة، و من جمع القّل)حاجات(ورأى أنَّ 

اس           ه ورد في الصحاح الحاجة          ؛وبين العلوي أنَّ جمع حاجة على حوائج على غير قي ألنَّ
  .]١٢٥٣[معروفة والجمع حاج

ل                     أنَّ يمي ري آ ويبدو أنَّ الكالم في هذه المسألة يدور حول الفصيح واألفصح، ألنَّ الحري
أنَّ مطّ  ا آ ى م ًا إل ذا قَ  دائم اء هك إذا ج سماع ف اس وال ي القي ة  ِبردًا ف ى اللغ افظ عل ه يح ه، ألنَّ ل ب
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  .الفصحى
خرى يمكن أنَّ نعدها مع جمع التكسير، وهنا الحريري يميز فيها           واهتم الحريري بمسألة أ   

راً      «: الدقة اللغوية في استعماله المفردة، فيرى أنَّ قول العامة         ون نف م » هم عشرون نفرًا وثالث : وه
ال                   « ى العشرة، فيق ة من الرجال إل ى الثالث ع عل ا يق ر، وهؤالء عشرة       : ألنَّ الّنفر أنَّم ة نف م ثالث ه
  .]١٢٥٤[»نفر

ا جاوز                   معت ر فيم مدًا في ذلك على السماع المطرد؛ ألنَّه لم ُيْسَمع عن العرب استعمال النََّف
ا  : وأورد من آالمهم في الدعاء الذي ال يراد وقوعه بمن قصد به           . البحالعشرة   العد من نفره، آم

  :قال امرؤ القيس
  ]١٢٥٥[             ما َله ال ُعّد من َنِفرهي رمّيتُه مفهو ال تن

ر  قونظي شاعر المفل ولهم لل ذا ق َرب: ه ارس الِمْج ه اهللا ، وللف ذا : قاتل ى ه ه، وعل ال أّب ل
  .وآلها استعارات. ]١٢٥٦[»عليك بذات الدَّين تربت يداك«: كاحلمن استشاره في النَِّ)7(قوله

  : ]١٢٥٧[ولهذا المعنى أشار القائل بقوله
  الُمجيد    آذاك ُيقال للّرجل      ُأَسبُّ إذا أَجْدُت القوَل ُظلمًا

ه ه واستحسأنَّ براعت د إجادت ه عن ال ل ه يق ي أنَّ ا : يعن ه فم َعره، وال أَب ل ا أش ه اهللا، فم قاتل
  .]١٢٥٨[»أمهره

ة      )الرهط(ومعنى   ر ( عند أهل اللغ ريم                )النف رأنَّ الك و ال يتجاوز العشرة، فجاء في الق  فه
  .]١٢٥٩[>َوَآأنَّ ِفي الَمِديَنِة ِتْسَعُة َرْهط<: قوله تعالى

ر ( يرجعون إلى أٍب واحد بخالف       )الرهط( أنَّ   )الرهط والنفر (ن  والفرق بي   وأضيف   )النف
ا   رَّهط، ألنَّهم ر وال ى النف دد إل مالع الى اس ه تع دير قول ة فتق ط<: أنَّ للجماع ْسَعُة َرْه سعة >ِت  أي ت

  .تسعة رجل: رجال، ولو آأنَّ بمعنى الواحد لما جاوزت اإلضافة إليه آما ال يقال
اء ارس ج ن ف ن اب ين   لك ى األربع ال إل رهط يق رأى أنَّ ال ه، ف ْن تقدم ه َم الف في رأي يخ  ب

  .]١٢٦٠[آالُعصبة
ى     م الثعالبي في فصٍل خاٍص ترتيب جماعات الناس وتدريجها من القلّ          وقّس ة إلى الكثرة عل

  .]١٢٦١[»النفر ثم الرهط ثم ُوّلمة«: القياس والتعريب فقال
ا اشترط      تفسيره النفر ف  «: ورد ابن بري على الحريري قائالً      اقض لم ذآور من ي البيت الم

ا               ال أسرة ونحوه و ق ة ول ة عظيم م أّم ل وه و ُثف ه بن من أنَّ النفر لما دون العشرة، فالشك أنَّ قوَم
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  .]١٢٦٢[»لكأنَّ الوجه
ط         «:  على الجماعة فقال   )الرهط(وخطَّأه باطالقه    ة أْرُه ، قد جاء في الحديث الصحيح ثالث

ّس ذا آال  وي ًا وه د َرهط ع   ْودّذمى الواح ل للجمي ي األص و ف ذي ه ديث ،  ال ي الح س       (: وف ي خم ف
  :  روي باإلضافة ومصداق جوازه قول الشاعر]١٢٦٣ [)َذْوٍد

  ]١٢٦٤ [»              فأنَّ ِعدََّتها ذْوٌد وَسْبعوناأنَّ تخرجوها خماصًا في حمائلكم 
  .]١٢٦٥[ووافق ابن منظور الحريري في هذه المسألة

ذآر          إْذ فخالف الحريري  الحنبليأما ابن    ا جاوز العشرة ف ر م ى أنَّ النف دل عل  ذآر آراًء ت
  .]١٢٦٦[»والَنَفر بفتحتين من الثالثة إلى العشرة من الرجال«: قول صاحب المغرب
ر                «: وقول الشعبي  حدثني بضعة عشر نفرًا فيه نظٌر، ألنَّ الليث قال يقال هؤالء عشرة نف

  .]١٢٦٧[»أي رجاٌل، وال يقال فيما فوق العشرِة
ال        )النفر(سجاوندي في السراجية اطالق     وجّوز ال  م  ... «:  على النساء بطريق المجاز فق ل

ستعمل                    م ي ه ل ذلك أنَّ يتجه ما قيل من أنَّه لم يستعمل في آالمهم إال في الرجال خاصًة، ألنَّ المراد ب
ه           ة قوِل ك بقرين ا يصمهم بطريق المجاز هنال : بطريق الحقيقة إال في أولئك فال ينافي استعماله فيم

  .]١٢٦٨[»أربعٌة من الرجال، وثمأنَّ من النساء«
ال                ه فق رة تخالف أنَّ       «: والخفاجي عّد رأي الحريري مشهورًا، ولكن توجد آراٌء آثي ره وأنَّ آ ا ذآ م

ة                      وق الثالث ا ف ى م مشهورًا ففي آالم البلغاء وأهل اللغة ما يخالفه ولهذا قال بعضهم النفر يطلق عل
ل وال                 آما في القاموس وغيره وفي آالم        رًا وال يختص بالرجال ب الشعبي حدثني بضعة عشر نف

  .]١٢٧٠[»]١٢٦٩[>ُقْل ُاوِحَي إَليَّ أنَُّه اْسَتَمَع َنـَفٌر ِمَن الِجنِّ<: باألنَّسأنَّ لقوله تعالى
ال  ات ق ن المترادف اجي م ا الخف رق  «: وجعلهم ين والف ى األربع ستعمل إل رهط ي ر، ال النف

  .]١٢٧١[»احد بخالف النفربينهما أنَّ الرهط يرجعون إلى أٍب و
لو ههنا أحد من أنَّفارنا أي      «: وأّيد هذا الرأي قول صاحب التقريب في تفسير قول من قال          

ى عشرون                           ى معن رًا عل ولهم عشرون نف يكن ق ى الرجل الواحد فل ر عل وع النف رجالنا مقتضاه وق
  .]١٢٧٢[»رجًال

ر         ى غي اهٌد عل ه هو ش ه استعمل     ورأى أنَّ البيت الذي عّده الحريري شاهدًا ل ه، ألنَّ ا قال  م
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للنفر معنى آخر في العرف وهو       «:  في قوله  ]١٢٧٣[النفر بمعنى الرجل وهذا ما ّصرح به الكرمأنَّي       
  .]١٢٧٤[»الرجل

ه                 اجي قول ذآر الخف ور ف ن قرق ه   «: وعّد آالم الكرمأنَّي مقلدًا فيه لصاحب المطالع اب إال أنَّ
نَّفار بمعنى الرجال هو بيأنَّ لحاصل المعنى وقد        قال في المطالع لم يرد أنَّ النفر بمعنى الرجل واأل         

  .]١٢٧٥[»علمت مما قد مناه لك ما في آالمه فتنبه له
ه           الموت بقول ه ب دعاء علي ولهم وظاهر ال ُه     «: وعلق اآللوسي على ق ذا آالم حق إّال أنَّ وه

ك نظائر                                 ه في ذل ًا، ول ه أنَّف ا اشرنا إلي اه في صدر الكالم باالبطال آم ا ادع ى م ولهم  يعود عل آق
غ                            ُه بل ضمنُه أنَّ ك ت ه ووجه المدح في ذل ارس المجّرب ال أب ل للشاعر المفلق قاتله اهللا تعالى وللف
ر              ذا خّرج األآث ى ه مبلغًا يحسد فيه ويدعو عليه حاسدوه وهو استعارة آما حققه أهل المعأنَّي وعل

  .]١٢٧٦[»...لمن استشاره في النكاح)7(قوله
أنَّ   وتعددت اآلراء في هذه المفردة،      ا رديف فكأنَّت متباينة بل متضاربة فمنهم من يرى أنَّهم

ى                               ة إل ه عدد يجمع من ثالث ّرهط بأنَّ ى ال ا فالليث يحدد معن رى وجود اختالف بينهم ومنهم من ي
  .]١٢٧٧[عشرة، وبعضهم يقول من سبعة إلى عشرة وما دون السبعة إلى الثالثة نفر

ال اهللا    : ْهطالنَّفر والرَّ : ومن اآلراء ما ُنِقل عن أبي زيد       ): (ما دون العشرة من الرَّجال ق
  .]١٢٧٨[>َوَآأنَّ ِفي الَمِديَنِة ِتْسَعُة َرْهط<

ال    )أبي العباس (ومنها أيضًا قول األزهري عن المنذرّي        ه ق رَّْهط،      :  أنَّ ر وال َشر والنََّف الَمْع
  .]١٢٧٩[والقوم، هؤالء معناهم الجمع ال واحد لهم من لفظهم، وهو للرَّجال دون النساء

ومنهم من حدد معناه فرأى أنَّه عدد يجمع من ثالثة إلى عشرة وبعض يقول من سبعة إلى                 
ا دون العشرة من الرجال ال يكون       يأما النفر فهم ما دون السبعة إلى الثالثة وق  . عشرة رهط م ل ال

  .]١٢٨٠[»فيهم امرأة
شاّ   وع ال ع الجم ّده م يبويه ع الوس أنَّ  «: ذة فق ط آ ط وأراه ولهم ره ك ق ن ذل روا فم هم نف

  .فالقياس اليجوَّز جمعه. ]١٢٨١[»...أرهط
ح  وهنا مسألة أخرى في جمع التكسير قد خطأ الحريري فيها العامة والمتمثلة في جمع          ري

ستهَجن                      «: على أرياح فيقولون   م م يَّن ووه أ ب اح، وهو خط ولهم ري ى ق سة عل اُح، مقاي َهبَّت األْرَي
  :و الرُّمَّةوالصواب أنَّ يقال هبَّت األرواح، آما قال ذ

               به أهُل ميَّ هاج قلبي ُهبوُبهاإذا َهبَّت األرواُح من نحو جأنٍَّب
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  ]١٢٨٢[               َهَوى آلَّ نفس حيث آأنَّ حبيُبهاهوًى َتْذِرف العينأنَّ منه وأنَّما        
دلت      والعّل ا ُأْب َرُوح، وأنَّم ح     ة في ذلك أنَّ أصل ريٍح ِرْوح الشتقاقها من ال اًء في ري واو ي  ال

ا             ة التي ُتوجب قلبه واو، وزالت العل ل ال ا قب للكسر التي قبلها، فإذا جمعت على أرواٍح فقد سكن م
  .]١٢٨٣[»...ياًء

ى أَ             ثم تحدّ  ا عل الوا  عَ ْفث عن نظير هذا الجمع وهو ثياب وحياض، فعند جمعه اب َوأثْ : ال ق
رغم                . وأحواض ى ال اد عل ى أعي د عل ري سبب جمع عي ئال             وعلل الحري ود، ل اد يع ه من ع  من أنَّ

  .]١٢٨٤[ هذا لريح وروحهوهذه األلتفاتة تدلنا على مشاب. د وعودييختلط جمع ع
ول      فضًال عن واعتمد الحريري في هذه المسألة على السماع         :  القياس فنقل الرواية التي تق

سون بنت  شام آأنَّت تكث ْحُبأنَّ مي ى ال دو إل ن الب ا م ة، ونقله صلت بمعاوي ا ات ى دل لّم ين إل ر الحن
  :أنَّاسها والتذآر لمسقط رأسها فاستمع عليها ذات يوم وهي تنشد

                أحبُّ إلّي من َقْصٍر منيِفَلَبْيٌت تخِفُق األرواُح فيه 
..........  

   ]١٢٨٥[ أحّب إلى من َنْقِر الدُُّفوف           جًّواصوات الرَّياْح بكَّل َف
ر            ورأى ابن بري أنَّ هذا الجمع ا    ة غي ه أحد من أهل اللغ م يحِك ب ة ل تعملته العام ذي اس ل

وهو من شعراء  . ]١٢٨٦[، وأنَّ هذه اللفظة مستعملة في الشعر فقد استعملها عمارة بن عقيل     ياللحيأنَّ
  .البادية في القرن الثالث الهجري وآأنَّ يطرأ على الحضر فتؤخذ عنه اللغة

ري إذ رأى أنَّ أصل     وأيّ  ن منظور رأي الحري ح      د اب اًء في ري واو ي دلت ال ح روح واب ري
واو                              ل ال ا قب اء، ألنَّ م ا ي ة في قلبه د زالت العل ى أرواح فق للكسرة التي قبلها، ولكن إذا جمعت عل

  .]١٢٨٧[ساآن وهذا وجب أنَّ تعاد إلى أصلها آما أعيدت لهذا السبب في التصغير
اموس، وأل                  ك الجمع في الق ورود ذل ري ل ه مسموع عن      وأما ابن الحنبلي فخالف الحري نَّ

ل          ن عقي ارة ب ال . اللحيأنَّي، ومستعمل في شعر عم ستهجنًا، والحق          «: فق ًا م ري وهم ه الحري وجعل
اموس  ي الق ه، فف ّري   : خالف ن ب الم اب ب، وفي آ ح آعن اح وري اح وري ريح أرواح وأري ع ال أنَّ جم

  .]١٢٨٨[»عرهحكاية األرياح عن اللحيأنَّي، قال ابن بري وقد استعمل هذه عمارة بن عقيل في ش
اَد ر  وأع ه اآلخ ي آتاب سه ف رأي نف د الخالص( ال يء  )عق ادي بمج روز آب اقًال رأي الفي  ن

تباه     : أنَّ من العرب من يقول    «: أرياح في جمع ريح آأرواٍح، وقول البن هشام        ة االش أرياٌح آراهي
  .]١٢٨٩[»...بجمع روح
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  .]١٢٩٠[ياح الرياح واألْريُح واحدُةوحكاية الجوهري بأنَّ الِر
ى            وخالف ا  ذا الجمع يجمع عل لخفاجي ما جاء به الحريري إذ رأى أنَّ جمع ريح رياح وه

  .]١٢٩١[ ومثلها عيد فنقل هذا عن نهاية ابن األثير)رواحا(وأصله ] أرياح[
ال          مَّ «: ورأى الخفاجي أنَّ في آالم الحريري شيء إذ ق ه      ث ه شيء فقول ه بقي في آالم :  أنَّ

ا                الخ قي . وأنَّما أبدلت الواو ياء في ريح      د آسرة آم ل عليه أنَّ الوجه في قلبها في المفرد سكونها بع
في ميزأنَّ وفي الجمع الكسرة قبلها واأللف بعدها واعتاللها في المفرد ومن ثمة صحت في أرواح                
ا                 ل وأنَّم اء الثالث قي ألنَّتفاء الشرط األول وفي آورة وجمعها آور األنَّتفاء الثأنَّي وفي طوال األنَّتف

ي    رده وهو                         قلبت في س ّل مف ار المع ا بخالف دي ام أعالله ائم مق رده الق ين وسكونها في مف اط لألول
  .]١٢٩٢[»...دار

م تحدّ    )الرمة(ن معنى   بّيوأخذ اآللوسي يُ   اح               ث اح في احدى اللغات وأري ث عن ورود أري
ول               سهيلي إذ يق رأي عن ال ذا ال اقًال ه ي أسد ن ة بن ًا    «: على لغة ما وهي لغ سهيلي أنَّ ريح ال ال وق

وار               و ار وأصله أنَّ ى أنَّي رأنَّ ويجمع عل ار الني ة جمع الن ة األثيري ارياحًا لغة لبني أسد، وفي النهاي
  .]١٢٩٣[»...يوألنَّه وا

وخطَّأ العلوي الحريري إذ رأى أنَّ األرياح فصيحة؛ لورود ذلك الجمع في الصحاح وفي               
ال     والّريح وا : وآلمة األرياح فصيحة، قال في الصحاح     «: فقال. القاموس حدة الّرياح، واألرياح وق

  .]١٢٩٤[»الخ... والّريح معروف جمعه أرواح وأرياح: في القاموس
ى أخذ          ما بيّ كفالحديث في هذه المسألة عن الفصيح واألفصح فَ        ل إل نا أنَّ الحريري آأنَّ يمي

  .األفصح
 في شعر عمارة واالعتراض من أبي حاتم السجستأنَّي         )ارياح(أما عن حكاية ورود لفظة      

دليل على ذلك قول عمارة                  )رياح( خطأ الجمع فيها على      ىعل  فيمكن أنَّ نخرَّجها مع القياس الخطأ، وال
  .نفسه، لقد جذبني إليها طبعي، فتوهم عمارة أصالة الياء في آلمة ريح فجمعها على أرياح

ى أراٍض،                    ومّم م ألرض عل ه جمعه يس من ة ل ّده العام ا جاء ملحقًا بجمع المذآر السالم وع
ري قال   ّي ال                   «: الحري ة والثالث ه ألنَّ األرض ثالثي ون في ون في جمع أرض أراٍض، فيخطئ ويقول

ّدرة في        : يجمع على أفاعل، والصواب أنَّ يقال في جمعها      اَء مق ك أنَّ اله راء، وذل تح ال أَرضون بف
الواو وا                   اء ُجِمعت ب ذه اله ى    أرض فكأنَّ أصُلها أْرَضة، وأنَّ لم ُيْنَطق بها، وألجل تقدير ه ون عل لن

  .]١٢٩٥[»...وجه التعويض لها عّما ُحذف منها
ا             )أَرضون(ن الحريري سبب فتح الراء في     وبّي ا أرضات، أو أنَّه أنَّ أصل جمعه ؛ ليؤذن ب
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  .]١٢٩٦[فتحت ليدخلها ضرب من التغيير
ا شيء                  وأخذ يبين الملحق بجمع المذآر السالم، مضيفًا إليها بعض االسماء المحذوف منه

  .ويض لها عما ُحِذَفألجل َجْبرها والتع
  .، فعضين أصلها عضه]١٢٩٧[>الَِّذيَن َجَعُلوا الُقْرأنَّ ِعِضيَن <: قال تعالى

ًا         ] أراٍض[وجّوز ابن بري جمع أرض على        ناسبًا ذلك الجمع إلى أبي سعيد السيرافي مبين
ل   ردة والمتمث اة[أصل المف سيرافي «] بأرض عيد ال و س ال أب ال: ق ه يق ل : أنَّ أرض وأراٍض، وأه

الوا    يبويه في                          : وأهاٍل، آما ق اب س ذا في آت ه آ يالة وأرضاه، وزعم أنَّ أنَّ الواحدة ل اٍل، آ ة ولي ليل
ة                          ى زن ال وأأراض عل اب أأه ه روى في الكت روايتين؛ ألنَّ أصّح الروايتين وأنَّما قلت في أصح ال

  .]١٢٩٨[»أفعال
ري              ه الحري ا جاء ب د م ى         : أما ابن منظور فأّي رأى أنَّ ال تجمع عل عل وتجمع جمع      أفا(ف

ا ألنَّ أصلها أرضه                 ِذف منه تح      . مذآر سالم، وهذا الجمع بمثابة التعويض لها عمَّا ُح ين سبب ف وب
  .]١٢٩٩[الراء في جمعها؛ لتؤذن بأنَّ أصل الجمع لها أَرضات، او ليدخلها ضرب من التغيير

ف أراٍض، في جمع أرض على خال     : ومن ذلك قولهم  «: وخطَّأ ابن الحنبلي الحريري فقال    
ون       : القياس لقول الجوهري   م يقول الوا     : وزعم أبو الخطاب أنَّه ا ق اٍل،    : أرض وأراض آم أهل وأه

راء في جمع أرض                      زة وضم ال واألراضي أيضًا على غير قياس آأنَّهم جمعوا أُرضًا أي بعد الهم
ن                            ره اب ا ذآ يما مع م ك خطأ، ال س ري بخطئهم في ذل م الحري ليكون األراضي جمع الجمع، وحك

ورأى أنَّ األراضي ليس بجمع أرضاة لعدم سماعه، لكنه ترك استعماله وآثيرًا ما             . ]١٣٠٠[»...بري
  .]١٣٠١[يترك استعمال األصول في آالمهم

ه    «: وخالف الخفاجي الحريري مبينًا أنَّ في آالمه خلًال، فقال   ل ظاهر وقول ففي آالمه خل
تح في           وفتحت إلى آخره يعني لما آأنَّ مؤنثًا والتاء مقدرة فيه جعلوه           اء يف ه الت ا في الموجودة وم ا آ

جمع المؤنث آجفنة وجفنات فحملوا عليه جمع المذآر إشارة إلى أنَّه هو األصل فيه آما في شرح       
  .]١٣٠٢[»الكتاب وقوله وقيل آالم ال محصل له وترآه خير من ذآره

ي وروى          ى أراض ا عل ع فيه ورود الجم ك ل صّح، وذل ة ال ت ي رأى أنَّ التخطئ واآللوس
ي        آراض ع ر ثالث در غي رد مق ع لمف ه جم ي أنَّ ال يعن ى وزن أفع اجي  . ل ى الخف ال رادًا عل : وق

ل        « نة فقي ع س ي جم سين ف سرت ال ا آ ه آم ع عن ذا الجم أ له رد خط ذآر المّط ع الم ارف جم فتع
نون ا     .... س ة عم ه غفل ره ففي ن ذآ ر م ه خي ه وترآ الم ال محصل ل ذا آ شهاب أنَّ ه ول ال ا ق وأم

ل  ه فتأم رحناه ب ع أرضور. ]١٣٠٣[»ش وي أنَّ جم ال : أى العل رب فق ن الع سموع ع : أراض م
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صحاح   ي ال ال ف اس، ق ر القي ى غي سموع عن العرب عل ادة أرض(واألراضي م واألراضي ) م
جمعها أرضات وأروض    ... األرض: أيضًا على غير قياس آأنَّهم جمعوا أرضًا وقال في القاموس         

  .]١٣٠٤[»وأرضون وآراض واألراضي غير قياس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
  

  خاتمة ونتائج خاتمة ونتائج 
ذٌة،            لقد آانت الرحلة مع دّرة الغّواص وشروحها رحلًة شاّقًة حّقًا، ولكنها مع ذلك رحلٌة لذي
ا وإسالمّيها،                     ن العرب جاهلّيه ة، ودواوي ات الكتب اللغوي صافية من أّم فقد جمعتنا بمناهل العلم ال

ذه       وموارد البالغة والبيان، حيث امتزجت وتفاعلت      ا ه دٍة ليصبح نتاجه ٍة واح  وانصهرت في بوتق
الدراسة التي آشفت لنا عن خفايا آثيرٍة في موروثنا اللغوّي والفكرّي واألدبّي، وهذا الكثير يحتاج               
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سبب                       ه ب شاوة التي رانت علي شلوه من الغ من الباحثين والدارسين أن يمّدوا أيديهم إليه بصدق لينت
  .ه دعوٌة صادقٌة إلى اإلقبال على دراسة هذا الموروثإهمال دراسته لسبب أو آلخر، وهذ

ذه الدراسة،                     ٍة من ه وتجدر اإلشارة إلى أّن بعض النتائج قد ُأشير إليها في مواضع متفرق
ذه،                     ة البحث ه وبناًء على ذلك اختصرنا  اإلشارة إلى النتائج المزيدة التي توّصلنا إليها خالل رحل

 .وعلى الوجه اآلتي
رى أّن    ـ الخطأ المن ١ ري،إذ ن قول عن العاّمة نفسه لدى الطبقة الخاصة التي حّددها الحري

ذا             ى ه سبب أّدى إل بعض المسائل التي تناولها الحريري نفسه قد تناولتها آتب لحن العاّمة، وهذا ال
 .التداخل الذي وّضحته في التمهيد

ٌد              - ٢ ا أح ذه الدراسة،       لقد أضافت هذه الدراسة مصدرين لشروح الدّرة لم يتناولهم ل ه قب
اجي                 شهاب الخف ا ال ى اسمه فقط ذآره اء العصر         (آان األول إشارة إل دّرة ألحد علم ل ال ا   )ذي ، أّم

 ).سمير الخواص في دّرة الغّواص(الثاني فكان مخطوطًا حوت سبع ورقات 
تعماله        - ٣ ي اس ة ف دنا الدّق ا وج ة لكنن ت مختلف ري آان دى الحري الم ل ستويات الك  إّن م
ا سماع                   . صوابي في قياسه للمسألة   للمستوى ال  رد به م ي اس ول سألة التي تخالف القي إذ آان في الم

سألة                 أ الم ى خط ة عل وقد أجمع النحويون واللغويون على خطئها آان يختار لها أقوى التعابير الدال
أ                   : نحو يح والخط هو أقبح األوهام وأشنع معايب الكالم، لحن فاحش، وغلط شائن، وهو اللحن القب
أ صريح                     الصَّ يح وخط ط قب ستبين، هو غل ريح، وهو خطأ فاحش ولحن شنيع، وهم مشين وخطأ م

سة امهم العاآ ى أفه ة عل امهم الزاري ان . ومن أوه صحة فك ن ال ٌه م ا وج ان له ي آ سألة الت ا الم أم
ه : يختار لها  ... واالختيار، واألفصح، والصواب، ووجه الكالم، وقياس آالم العرب، والمسموع في

ان      وغيرها من   ة آ ك اللغ ى تل ًا عل األلفاظ التي تدّل على معرفة بالتطّور الذي لحق لها، ولكن خوف
 .يرفض أآثر المسائل

اة               - ٤ ه النح ذي أجمع علي ى األفصح ال ات        .  آان الحريري يميل إل شهد بأبي د يست ه ق ولكّن
ب الم         ي الطّي شهاده ببيت أب ا حصل في است ًا ُأخرى، آم شواذ أحيان ل، وبال ة القائ ي  مجهول ي ف تنب

ذي           ) أفعل التفضيل ( من األلوان، فنرى الحريري يستشهد لشعراء عباسيين وهذا يخالف المسار ال
 .خّطه لنفسه في دّرة الغّواص

ه                . أّما شّراحه فاعتمدوا في بعض األحيان على أبيات غير دقيقة في نسبتها إلى شاعر بعين
 .ي ُوضعتواعتمدوا أيضًا على شعراء عّدة فلم يتقّيدوا بالمدة الت

ى                 - ٥ سألة عل د في تصحيح الم ًا يعتم ري في األخذ بُأصول النحو، فأحيان  تذبذب الحري
دل            سألة الخاصة بالع دوا             . القياس، آما هو الحال في الم سألة؛ إذ اعتم ذه الم ّراحه في ه ه ش وخالف
 .على السماع لورود آالم فصيح فيها ُنِقل عن العرب
ا حصل في صياغة اسم الفاعل من        ه رأى الصحيح    ) ّوفأ(وآم أووف، لكّن د سمع م فق

أبون                        ذين ي داماء ال ويين الق نهج اللغ نهج البصري، أو م ى الم مئوف، فكان منهجه أميل ما يكون إل
ا النصوص    أِت به م ت ؤثر عن عصور االحتجاج، ول م ت اليب ل ّد من صيغ وأس ا ج راف بم االعت

 . الجاهلية واإلسالمية األولى



ر         ابن ب دّرة آ اجي، واآللوسي               أّما شّراح ال ي، والخف ن الحنبل ن منظور، واب ًا اب ي، وأحيان
فكانوا أسلس إلى  حدٍّ ما حين مّدوا عصر االحتجاج قرنًا آخر، فاعترفوا بصحة ما نشأ من قوالب          

 .وصيغ حتى نهاية القرن الثالث واالعتماد على الحديث النبوي
ة أث       - ٦ ة العاّم االت لغ رز مج د أب داللي يع ال ال ا   أنَّ المج ة بطبيعته رًا، إذ أّن اللغ

يم                  ام أو تعم االجتماعية عرضة للتغيير والتبديل بتغّير األزمان، فنجد أّن العاّمة في تخصيصها الع
دالالت من مجال                            رًا من ال د أخرجت آثي ا ق ى أّنه الخاص أو تغير مجال الداللة آلُّ هذا قد أّدى إل

صوت         . إلى مجال آخر   ى أّن الجوانب ال ك إل ى      نخلص من ذل ة قياسية يجري عل ية والصرفية أنظم
د من الضبط                           ذه الجوانب بالمزي ى أّن أخذ ه ذهب إل ذلك ن وظ، ول د محف وفقها صوغ مطرد وتقلي

ة                   ات الحضارة والثقاف اء بمتطّلب ى التطّور والوف ا  . واألحكام، ال يؤّثر في قابلية اللغة العربية عل أّم
د   الجانب الداللي فنرى أن نقبله بشكٍل أوسٍع مما   ة ق هو عليه على الرغم من أّن مصّنفي لحن العام

دًا، أو عصرًا                  ًا واح م تتجاوز مكان وصفوا أمثلته بعيدة عن األصول، أو لكونها محدودة االنتشار ل
ا نّتفق                            ر أّن د، غي اب التطّور والتجدي تح ب ًا في ف ذا الجانب يجب أن يكون ثابت بعينه، فالمبدأ في ه

 .ري في أمثلتهوإياهم على جواز النظر المعيا
ري، وبعض            ه الحري د اللغوي فتصّدى ل شط النق داللي ن وألجل هذا التطور في الجانب ال
ى                ا إل اطقين به من شّراحه ممن وافقه في هذا الشيء، والهدف حماية اللغة من التطّور والعودة بالن

 .الموروث من النطق الصائب واالستعمال اللغوي السليم
در- ٧ ي ال رى ف ستطيع أن ن ذي حصل وال   ون داللي ال ّور ال ع للتط ي شروحها التتّب ة وف

دثار            ة من االن ى العربي اظ عل نرى في عمل شّراح الدرة مفارقة، بل أّنهم يتوافقون مع قوانين الحف
ين اُألسس                    ا وب وازن بينه ر والتطّور وت ة التغّي واالمحاء، فاستطاعت شروح الدّرة أن تساير حرآ

صلة              ونستطيع. القياسية لصوغ الجديد    أيضًا معالجة القضايا الداللية مما أوردوه على ُأسس من ال
 . بين األصل المنقول عنه المعنى، والفرع الجديد في األشياء والمسّميات

ه              ّواص لدي  وعلى الرغم من أن الحريري يرفض التطّور الداللي، إال أّننا نجُد في درة الغ
اب           تناوًال دالليًا من خالل تتّبعه األخطاء التي ا        الم الكّت ى أق بيلها إل ة      «تخذت س ممن ضاهوا العاّم

  ..]٣/ الدّرة [» في بعض ما يفرط من آالمهم
  :ويتجه جهد الحريري هنا في أمرين هما

دال                     : األول ك ال ا يغطي ذل ه م ّين في ة ويب ساحتها الداللي ُيْدَرج في مباحث األلفاظ الداّلة وم
 .ر واالختالط في المعانيآي ال يحدث التداخل واالشتجا) اللفظ المعجمي(

ا       : أما الثاني  فُنفيد منه حرآة التطور الداللية، وإن لم يسّمها في آّل حالة مؤلف الدرة، ألّنه
 .تعّد من األخطاء لديه، وهنا نفيد علمًا بالتطّور عن طريق غير مباشر

ي     ه ف ا نلحظ ة م ي تخصيص الدالل داللي ف التطّور ال ري ب ام الحري ن أن نلمس اهتم يمك
ة       )المائدة(تطّور الداللي المصاحب لالشتقاق في      ال ى الحرآ ، فيعّده الحريري فيها داللة األصل عل

ل آخر تقّلص صيغة        دة (في تأويل أو العطاء المطلق، في تأوي ذي يوضع     ) مائ الخوان ال رتبط ب لت
 .عليه الطعام



لى الجمل   ومن أمثلة التخصيص لديه تخصيص الراحلة بالناقة النجيبة، وآان اللفظ يدّل ع           
 .والناقة
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  .م١٩٤٨-هـ١٣٦٧،القاهرة،أليف والترجمة والنشرالت
  .هـ ١٣٠٦، المطبعة الخيرية بمصر، )هـ١٢٠٥ت (محمد مرتضى : تاج العروس، الزبيدي*
  .م١٩٤٠/ هـ ١٣٥٩، طبعة االستقامة، ٢تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ط * 
  .ت.  دتاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، دار الهالل، القاهرة،* 
ان     * ة )م١٩٥٦ت (تاريخ األدب العربي، آارل بروآلم يم التجار، ط    . د: ، ترجم د الحل ، دار ١عب

  .م١٩٧٧المعارف بمصر، 
دادي   *  ب البغ سالم، الخطي ة ال داد أو مدين اريخ بغ ي  : ت ن عل د ب ـ٤٦٣ت (أحم اب )ه ، دار الكت

  .ت. العربي، بيروت، د
ة *  اريخ العربي سامرائي .د،ت راهيم ال ة   المرآ،أب اعي بجامع افي األجتم ز الثق

  .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧،الموصل،الموصل
د العرب         *  ي عن امن الهجري              (تاريخ النقد األدب رن الث ى الق اني حت رن الث شعر من الق د ال . ، د)نق

  .م١٩٧١/ هـ ١٣٩١، دار األمانة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ١إحسان عّباس، ط
سبع، القرطبي       *  راءات ال سي القيرواني                أ: التبصرة في الق ي طالب القي ن أب د مكي ب و محم ت (ب

ـ٤٣٧ ه  )ه ق علي صحيحه والتعلي ى بت د،    : ، عن سلفية، الهن دار ال دوي، ال وث الن د غ افظ محم الح
  .١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩

ـ     *  ري، تح رآن، العكب راب الق ي إع ان ف ب     : التبي اء الكت دار إحي ع ب اوي، طب د البج ي محم عل
  . ت.  دالعربية، عيسى البابي الحلبي وشرآاه،

  .م١٩٦٩،النجف،مطبعة النعمان،أحمد قصير العاملي:تحـ،الطوسي، التبيان في تفسير القرآن* 
صقلي            *  ن مكي ال ان، اب ـ  ٥٠١ت  (تثقيف اللسان وتلقيح الجن ـ  )م١١٠٧/ ه ز   . د: ، تح د العزي عب

  .م١٩٦٦/ هـ ١٣٨٦مطر، القاهرة، 
ليمان           *  ن س ق    )هـ ٤٧٦ت(تحصيل عين الذهب، األعلم الشنتمري يوسف ب ـ وتعلي ر  . د: ، تح زهي

  .م١٩٩٠عبد المحسن سلطان، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 
ـ     *  سيوطي، تح واوي، ال ابي، ط      : تدريب الراوي في شرح تقريب الن د الفاري ة نظر محم و قتيب أب
  .هـ ١٤١٨، بيروت، ٤
  .م١٩٢٣،القاهرة،مطبعة المقتطف،أسعد داغر،تذآرة الكاتب* 



ذآير والتأني*  ث، د    الت ذآر والمؤن ي الم امض ف ى الح ي موس الة أب ق رس ع تحقي ة م ي اللغ . ث ف
  .م١٩٦٧، مطبعة عين شمس، ١رمضان عبد التواب، ط

  .م١٩٨٠/ـه١٤٠٠الترادف في اللغة، حاآم مالك الزيادي، دار الحرية للطباعة، بغداد، * 
د اهللا          : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك     *  ن عب د ب دين محم ال ال ـ    )هـ ٦٧٢ت  (  جم : ، تح

  .م١٩٦٧محمد آامل برآات، دار الكتاب العربي، مصر، 
  .م١٩٦٥/هـ١٣٨٥، بغداد، مطبعة الحكومة، ابراهيم السامرائي.د،  التصغير في اصوله وداللته*
صرفي، د*  ق ال ي، ط . التطبي ده الراجح روت  ٤عب شر، بي ة والن ة للطباع ضة العربي . ، دار النه

  .م١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤لبنان، 
وي، د   *  ي واللغ د البالغ ة النق داللي، دراس ّور البحث ال صغير، ط . تط ي ال سين عل د ح ، ١محم

  .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨مطبعة العاني، بغداد، 
سامرائي، ط*  راهيم ال اريخي، إب وي الت ع، ٢التطّور اللغ شر والتوزي ة والن دلس للطباع ، دار األن

  .م١٩٨١/ هـ ١٤٠١بيروت، 
ه، د    التطّور اللغوي مظاهره وعل    *  ه وقوانين واب، ط        . ل د الت ة الخانجي    ١رمضان عب شر مكتب ، ن

  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٤بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض، مطبعة المدني، 
ه             *  ق علي رمضان  : التطّور النحوي للغة العربية، المستشرق األلماني برجشتراسر، اخرجه وعل

  .م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢ض، عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالريا
  .م٢٠٠١،بغداد،مطابع دار الشؤن الثقافية العامة،١نعمة رحيم العزاوي،ط. التعبير الصحيح، د* 
صرفيين                   (التعريفات  *  اة وال ين والنح اء والمتكلم ين الفقه ا ب اظ المصطلح عليه شرح األلف معجم ي

ي الحسن       علي بن محمد بن علي الس     : والمفسرين وغيرهم، الشريف الجرجاني الحنفي     زين أب يد ال
  .م١٩٣٨/هـ١٣٥٧، مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، )هـ٨١٦ت (الحسيني 

ن عمر              : التفسير الكبير، الرازي  *  د ب د اهللا محم و عب ة    ١، ط   )هـ ٦٠٦ت  (فخر الدين أب ،  المطبع
  .م١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧البهية المصرية، القاهرة، 

  . م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ بيروت، لبنان، تقريب المقرب في النحو، محمد جاسم الدليمي،* 
ن الجوزي*  سان، اب ويم الل ي : تق رحمن عل د ال رج عب و ف ـ٥٩٧ت (أب ـ )ه ز . د: ، تح د العزي عب

  .م١٩٦٦، دار المعرفة، ١مطر، ط 
اظم بحر المرجان    . د: ، دراسة وتحـ )هـ٣٧٧ت (التكملة، أبو علي الفارسي الحسن بن احمد   *  آ

  .م١٩٨١/ هـ ١٤٠١
ة إصال*  واليقي تكمل ة، الج ه العام ط ب ا تغل ن   : ح م د ب ن محم د ب ن أحم وب ب صور موه و من أب

  .ت. ، د)٨(عز الدين التنوخي، مطبوعات المجمع العلمي العربي : ، تحـ )هـ٥٤٠ت(الخضر 
ن         *  سن ب صاغاني الح ة، ال حاح العربي ة وص اج اللغ اب ت صلة لكت ذيل وال ة وال التكمل

د ـ٦٥٠ت(محم ـ )ه يم الطح: ، تح د العل اهرة، عب ب، الق ة دار الكت رين، مطبع  ـ    ١٩٧٠اوي وآخ
  .م١٩٧٤

  .م١٩٣٢عبد الرحمن البرقوقي، القاهرة، : التلخيص في علوم البالغة، القزويني، شرح* 



روي*  صيح، اله ي شرح الف ويح ف د  : التل ن محم ي ب ن عل د ب و سهل محم ـ٤٣٣ت (أب شر )ه ، ن
  .الشروح التي عليهمحمد عبد المنعم خفاجي، في ضمن فصيح ثعلب و: وتعليق

ري *  ة، األزه ذيب اللغ د    : ته ن أحم د ب صور محم و من ـ٣٧٠ت (أب ـ )ه دالعليم  : ، تح د عب أحم
  .ت. علي محمد البجاوي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د: البردوني، مراجعة

  .م١٩٦٧/ هـ ١٣٨٧التوضيح والتكميل، محمود عبد العزيز النجار، مطبعة الفجالة الجديدة، * 
داد * ي األض ل ف ا ذي سكيت ويليه ن ال ستاني والب معي والسج داد لألص ي األض ب ف ة آت  ثالث

شرها د صاغاني، ن روت، . لل سوعيين، بي اء الي ة لآلب ة الكاثوليكي ر، المطبع . م١٩١٢اوغست هفن
  .أعادت طبعه دار الشروق، بيروت ـ لبنان

ـ     *  اجي، تح و، الزج ي النح ل ف د، ط   . د: الجم ق الحم ي توفي د األردن،  ، د٢عل ل، إرب ار األم
  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

د اهللا   *  ن عب سن ب سكري الح الل الع و ه ال، أب رة األمث د(جمه ـ٤٠٠ت بع ـ )ه و : ، تح د أب محم
ع،          شر والتوزي ة والن ة للطباع ة الحديث سة العربي امش، المؤس د قط د المجي راهيم وعب ضل إب الف

  .م١٩٩٤القاهرة، 
، مطبعة  ١، ط   )هـ٣٢١ت  ( الحسن األزدي البصري     أبو بكر محمد بن   : جمهرة اللغة، ابن دريد   * 

  .م١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥مجلس دائرة المعارف العثمانية الكائنة بحيدر آباد الدآن، 
ة، د       *  ة العربي ال، الناشر      . جموع التصحيح والتكسير في اللغ د المتع يد عب نعم س د الم ة  : عب مكتب

  .م١٩٧٧الخانجي بالقاهرة، دار االتحاد العربي للطباعة، 
ن القاسم            *  ـ    )هـ ٧٤٩ت(الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي الحسن ب دين    .د: ، تح فخر ال

ل،ط ديم فاض د ن اوه، محم روت،،١قب دة بي اق الجدي ـ١٣٩٣دار االف ، ٢م، ط١٩٧٣/ه
  . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

شه  *  وقي وبهام ة الدس د عرف صطفى محم شيخ م ية ال ب(حاش ي اللبي تن مغن شام )م ن ه ، اب
  .ت. ت، مصر، داألنصاري، المراسال

ي           ) هـ٩٢٩ت  (حاشية الصبان على شرح االشموني      *  ن عل د ب على ألفية ابن مالك، الصبان محم
سى          ١، ط   ) هـ  ٨٥٥ت  (ومعه شرح الشواهد للعيني      ) هـ١٢٠٦ت( ة عي اء الكتب العربي ، دار إحي

  .ت. ألبابي الحلبي وشرآاه، مصر، د
  .، طبعة حجريةحاشية العالمة الثمني، تقي الدين احمد ابن محمد* 
شريف الجرجاني     )هـ٧٩١ت (حاشية العالمة سعد الدين التفتازاني      *  سيد ال ، ، وحاشية المحقق ال

دين            ة وال د المّل ن الحاجب           ) هـ  ٧٥٦ت  (على شرح القاضي عن ، لمختصر المنتهى األصولي الب
اني، ط               سيد الجرج ة األ   ١النحوي، مع حاشية المحقق حسن الهروي على حاشية ال ة   ، المطبع ميري

  .هـ ١٣١٦الكبرى ببوالق مصر المحمية، 
سى        : الحدود في النحو، الرماني   *  ن عي ـ    )هـ ٣٨٤ت(أبو الحسن علي ب مصطفى جواد،    . د: ، تح

ة  شورات وزارة الثقاف صحافة والطباعة، من ة لل ة المؤسسة العام سكوني، طبع وب م ويوسف يعق
  ).نشر في رسائل في النحو واللغة (م١٩٦٩/هـ ١٣٨٨واإلعالم في الجمهورية العراقية، بغداد، 



د  . ، د )م١٩٧٨ـ   ١٨٥٠(،  )هـ ١٣٦٨ـ١٢٦٦(حرآة التصحيح اللغوي في العصر الحديث       *  محم
داد،           ـ بغ ة للطباعة الم، دار الحري ة واإلع شورات وزارة الثقاف شر، من يد للن اري، دار الرش ض

  .م١٩٨٠
د       : الحروف، الفارابي *  ن احم د ب روت،      محسن مهدي   : ، تحـ  )هـ ٣٣٩ت(محم ، دار المشرق، بي

  .م١٩٦٩
ـ   )هـ١٠٩٣ت  (عبد القادر بن عمر     : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي      *  د  : ، تح عب

  .م١٩٧٩، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي بالرياض، ٢السالم هارون، ط 
ي*  ن جن ان  : الخصائص، اب تح عثم و الف ـ٣٩٢ت (أب ـ )ه ار، ط  : ، تح ي النج د عل ، دار ٢محم

ـ صرية، القاهرة،ج ب الم ـ ، ١٣٧١، ١الكت ـ١٩٥٢ه ـ٢،١٣٧٤ط/٢م،ج ـ١٩٥٥/ه ، ١ط/٣م،ج
  .م١٩٥٦/هـ١٣٧٦

ن فضل اهللا           *  ين ب د أم رن الحادي عشر، محيي محم ، )هـ ١١١١ت(خالصة األثر في أعيان الق
  .ت. مطبعة مكتبة خياط، بيروت، د

دي المخزوم       *  ه، مه ه ومنهج دي أعمال د الفراهي ن أحم ل ب داد،    الخلي راء، بغ ة الزه ي، مطبع
  .م١٩٦٠

الي       : خير الكالم في التقصي عن اغالط العوام، القسطنيطي       *  ن ب ي ب في ضمن    ) هـ ٩٩٢ت  (عل
  .أربعة آتب في التصحيح

ة                       *  ة األعجمي ات والمصطلح من خالل دراسة تحقيق تعريب الكلم دراسات في تاصيل المعرب
ا   ال باش ن آم ـ٩٤٠(ألب ي، ط .، د)ه د صادق قنيب ار،  ١حام ان، دار عم روت لبن ل، بي ، دار الجي

  .م١٩٩١/هـ١٤١١األردن، 
  .م١٩٧٣، دار العلم للماليين، بيروت، ٥صبحي الصالح، ط . دراسات في فقه اللغة، د* 
ث، د  *  رن الثال ة الق ى نهاي رب إل د الع ة عن ات اللغوي روت،  . الدراس ين، بي سين آل ياس د ح محم

  .ت. لبنان، د
سابع                   الدراسات اللغوية في ا   *  رن ال ى منتصف الق سادس الهجري حت رن ال ع الق ذ مطل ألندلس من

ة   شورات وزارة الثقاف ار، من ل الطي د الجلي ا عب دين، رض رابطين والموح صر الم ري ع الهج
  .م١٩٨٠واإلعالم، دار الرشيد للنشر، 

شر، مطبع      . الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، د      *  يد للن ة حسام سعيد ألنعيمي، دار الرش
  .م١٩٨٠دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 

  .م١٩٧٦/ هـ ١٣٩٦أحمد مختار عمر، عالم الكتب بالقاهرة، . دراسة الصوت اللغوي، د* 
ري *  واص، الحري ام الخ ي أوه واص ف ي : درة الغ ن عل م ب ـ٥١٦ت(القاس ـ )ه و : ، تح د أب محم

  .م١٩٧٥الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، 
ـ      *  ي، تح ن الحنبل ب، اب ان حل اريخ أعي ي ت ب ف ارة،   : درر الحب ى عب اخوري ويحي ود الف محم

  .م١٩٧٢دمشق، 



ـ   *  سقالني، تح ة، الع ة الثامن ان المائ ي أعي ة ف درر الكامن ب  : ال ق، دار الكت اد الح يد ج د س محم
  .م١٩٦٦الحديثة، القاهرة، 

ي، د*  ن جن ي خصائص اب داللي ف درس ال ا.ال ليمان ي د س ة١قوت،طاحم ة الجامعي ، ، دار المعرف
  .م١٩٨٩األسكندرية،

انتينو، تعريب             *  ة، جان آ م أصوات العربي سية،        : دروس في عل ة التون ادي، الجامع صالح القرم
  .م١٩٦٦تونس، 

ة، د *  وم العربي ي عل ي ود . دروس ف و مغل ميع أب ة ود . س اح البج د الفت عيليك  . عب و ص د أب محم
  .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠ردن، ، عمان ـ األ١ومصطفى الكسواني، ط 

ع الهجري         (دقائق التصريف، القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب         *  رن الراب اء الق ـ   )من علم : ، تح
  .م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧أحمد ناجي القيسي وآخرين، مطبعة المجمع العلمي، بغداد، . د

: تصحيح ،  )هـ٤٧١ت  (عبد القاهرين عبد الرحمن     : دالئل اإلعجاز في علم المعاني، الجرجاني     * 
  .هـ ١٣٧٢، دار المنار، ٥محمد محمود ألترآزي الشنقيطي، ط . محمد عبده، و أ

  .هـ ١٩٦٣، مكتبة االنجلو المصرية، ٢داللة األلفاظ، إبراهيم انيس، ط * 
  .م١٩٦٣مراد آامل، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، . داللة األلفاظ العربية وتطورها، د* 
ه          دور الكلمة في اللغة، ستيفن او     *  ق علي ه وعل دم ل ه وق شر، ط        . د: لمان، ترجم د ب ال محم ، ١آم

  .م١٩٨٦مكتبة الشباب، : الناشر
دؤلي   *  ود ال ي األس وان اب ـ،دي ين   : تح سن ال ياس د ح شيخ محم ة ،٢ط،ال مطبع

  .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤،بغداد،المعارف
  .م١٩٧٤، بيروت لبنان،محمد محمد حسين.د: شرح وتعليق،ديوان األعشى* 
  .م١٩٦٩،القاهرة،دار المعارف بمصر،ابو الفضل ابراهيم:تحـ،يسديوان أمريء الق* 
  .ت.د،القاهرة،حسين نصار.د:تحـ،ديوان جميل بثينه* 
ام *  و تم ة، أب وان الحماس ائي  : دي ن أوس الط ب ب ـ٢٣١ت (حبي ـ )ه د  . د: ، تح نعم أحم د الم عب

الم، س   ة واإلع شورات وزارة الثقاف يد، من واليقي، دار الرش ة الج الح، براوي راث، ص سلة الت ل
  .م١٩٨٠الجمهورية العراقية، 

  .م١٩٣٩ديوان حسان ابن ثابت، المطبعة الرحمانية،* 
ـ     *  ع وتح صمه، جم ن ال د ب وان دري ة      : دي ام، دار قتيب اآر الفح ديم ش اعي، تق ر أبق د خي ، محم

  .م١٩٨١دمشق،
  .هـ١٣٦٣ديوان زهير ابن ابي سلمى، طبع دار الكتب،* 
ة  *  عر ذي الرم وان ش صحيح ،دي يحت ارتني   :وتنق يس مك ري ه ل هن ة ،آارلي مطبع

  .م١٩١٩/هـ١٣٣٧،الكلية
  .م١٩٦٨،بغداد،يحيى الجبوري:تحـ،ديوان العباس بن مرداس* 
  .م١٩٧١،دمشق،عبد الحفيظ السطلي:تحـ،ديوان العجاج* 



داد   *  ن ش ره ب وان عنت ديم ، دي ـ وتق وي :تح وزي عط اب  ،١ط، ف ة للكت شرآة اللبناني روت ، ال بي
  .م١٩٦٨،لبنان

  .ت.دار الثقافة، بيروت، د، يوان آثير عزةد* 
  .م١٩٥٨/هـ١٣٧٧بيروت،،دار بيروت ودار صادر للطباعة والنشر،ديوان المتنبي* 
  .م١٩٦٦شكري فيصل، دمشق، : ديوان النابغة الذبياني،صنعة ابن السكيت تحـ* 
دادي*  ب، البغ ل فصيح ثعل ن : ذي ي المعز يوسف ب ن أب د اللطيف الحافظ ب د عب و محم د أب محم
في ضمن    (م،  ١٩٤٩هـ  ١٣٦٨،  ١محمد عبد المنعم خفاجي، ط      : ، نشر وتعليق  )هـ٦٢٩-هـ٥٥٥(

  ).آتاب فصيح ثعلب والشروح التي عليه
اب                    (رسائل في النحو واللغة     *  اني، آت اب الحدود للرم ارس، آت ن ف ام فصيح الكالم ألب اب تم آت

اني  روف للرم ازل الح ـ)من س  .د: ، تح وب م واد، يوسف يعق صطفى ج ة م سة العام كوني، المؤس
  .م١٩٦٩/هـ١٣٨٨، للصحافة والطباعة، بغداد

  .م١٩٩٧، مؤسسة الرسالة، دمشق، ١روائع البيان لمعاني القرآن، دار األرقم، ط * 
اني     *  سبع المث يم وال ران العظ سير الق ي تف اني ف ود   ،روح المع دين محم هاب ال ي ش األلوس
  .هـ١٣٤٥،أدارة الطباعة المنيرية بمصر،)هـ١٢٧٠ت(

اجي *  دنيا، الخف اة ال رة الحي ا وزه ة االلب دين : ريحان هاب ال ـ١٠٦٩ت (ش ـ )ه اح : ، تح د الفت عب
  .م١٩٦٧محمد الحلو، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، 

، دار الشؤون   ٢حاتم صالح الضامن، ط     . د: الزاهر في معاني آلمات الناس،ابن األنباري، تحـ        * 
  .م١٩٨٩الثقافية العامة، بغداد، 

يز*  صري القيروان اب، الح ر األلب ر اآلداب وثم ي : ه ن عل راهيم ب ـ٤٥٣ت(اب صل )ه ، مف
م د شروح بقل وع وم صر، . ومطب ي بم د عل ارع محم أول ش رى ب ة الكب ارك، المكتب ي مب زآ

رحمن موسى شريف، د        : مصطفى آمال، المطبعة الرحمانية بمصر، لصاحبها     : لصاحبها د ال . عب
  .ت
ن مجا *  راءات، اب ي الق سبعة ف دال ى   : ه ن موس د ب ر أحم و بك ـ٣٢٤ت (أب ـ )ه وقي . د: ، تح ش

  .ت. ، دار المعارف، مصر، د٢ضيف، ط 
د الواحد            *  سر صناعة اإلعراب، صنعة الشيخ أبي الفتح عثمان بن جني النحوي إلى أبي بكر عب

راهيم مصطفى،           : بن عرس بن فهد بن أحمد االزدي، تحـ          زاف، وإب د الزف سفا، ومحم مصطفى ال
  .م١٩٥٤، دار إحياء التراث القديم مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ١ أمين، ط وعبد اهللا

ي،        : ، تحـ   )هـ٢٧٥ت(سنن ابن ماجة محمد بن يزيد       *  محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى الحلب
  .م١٩٥٢القاهرة، 

ـ          *  ة     . د: سهم االلحاظ في وهم األلفاظ، ابن الحنبلي، تح ضامن، في ضمن أربع اتم ال  آتب في   ح
  .التصحيح اللغوي

  .ت.متولي فقاعي، القاهرة، د: ، تصحيح)هـ٥٩٠ت (القاسم بن فيره : الشاطبية، ألشاطبي* 
  .ت. شذا العرف في فن الصرف، أحمد الحمالوي، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، د* 



ي       *  د الح ي عب اد الحنبل ن العم ب، اب ن ذه ار م ي أخب ذهب ف ذرات ال ـ١٠٨٩ت (ش ة ، مك)ه تب
  .هـ ١٣٥١القدسي، القاهرة، 

ل   *  ن عقي ل، اب ن عقي رح اب صري      : ش داني الم ي الهم ل العقيل ن عقي د اهللا ب دين عب اء ال ت (به
د محيي                          )هـ٧٦٩ ل، محم ن عقي ل بتحقيق شرح اب اب منحة الجلي ه آت ك، ومع ، على ألفية ابن مال

  ..م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣،محمد أسعد النادري.الدين، راجعة هذه الطبعة د
رح*  تاذ      ش ة لألس دره مقدم ي ص صرية وف ب الم سخة دار الكت ن ن واليقي، ع ب، الج  أدب الكات

صاحبها  ة القدسي ل شره مكتب ي، عنيت بن اهرة : مصطفى صادق ألرافع دين القدسي بالق سام ال ح
  .هـ ١٣٥٠باألزهر، 

ك      *  د      : االشموني ، شرح االشموني على ألفية ابن مال ن محم ي ب نهج  : ، المسمى )هـ ٩٢٩ت(عل م
سال ـ   ال ك، تح ن مال ة اب ى ألفي د، ط   : ك إل د الحمي دين عب ي ال د محي ي، ١محم اب العرب ، دار الكت

  .م١٩٥٥/هـ ١٣٧٥بيروت، لبنان، 
دين        : شرح ألفية ابن مالك، ابن الناظم     *  أبو عبد اهللا بن بدر الدين محمد ابن اإلمام العالمة جمال ال

  .هـ ١٣١٢يروت، ، مطبعة القديس جاورجيوس، ب)هـ٦٨٦ت (محمد بن عبد اهللا 
  .ت. شرح بانت سعاد، ابن هشام، مطبعة عبد الحميد احمد، مصر، د* 
  .م١٩٧٤، مطابع سجل العرب، ١عبد الرحمن السيد، ط . د: شرح التسهيل، ابن مالك، تحـ * 
د اهللا      : شرح التصريح على التوضيح، األزهري    *  دين عب ك         )هـ ٩٠٥ت  (خال ن مال ة اب ى ألفي ، عل

ن هشام األنصاري وبهامشه                       في النحو والصرف،      ن يوسف ب د اهللا ب د عب ي محم دين أب ال ال لجم
حاشية الشيخ يس بن زين الدين العليمي ألحمصي، صححت ورجعت بمعرفة لجنة من العلماء، ط               

  .م١٩٥٤/ هـ١٣٧٤،  مطبعة االستقامة، القاهرة، ١
بيلي            *  ن عصفور االش ـ    )هـ ٦٦٩ـ   ٥٩٧(شرح جمل الزجاجي ، اب اح،    صاحب   . د: ، تح و جن أب

  .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠أحياء التراث اإلسالمي، طبع بمطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، 
ي           : شرح الحدود النحوية، الفاآهي   *  ن عل د ب ن أحم ـ    )هـ ٩٧٢ت  (عبد اهللا ب زآي فهمي    . د: ، تح

  .م١٩٨٨اآللوسي، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 
اهرة، د             : تحـ  التبريزي،  : شرح حماسة أبي تمام   *  ة حجازي، الق د، مطبع د الحمي دين عب . محي ال
  .ت
دين، ط *  هاب ال د ش اجي، أحم واص، الخف رح درة الغ سطنطينية، ١ش ب، الق ة الجوائ ، مطبع

  .هـ ١٢٩٩
سالم       : ، نشره )هـ٤٢١ت  (أحمد بن محي    : شرح ديوان الحماسة، المرزوقي   *  د ال ين وعب أحمد أم

  .م١٩٦١ة والنشر، القاهرة، ، لجنة التأليف والترجم١هارون، ط 
ة           *  ن هشام، المطبع شرح الدماميني على المغني بهامش حاشية المصنف من الكالم على مغني اب

  .هـ ١٣٠٤البهية، مصر، 
ة،      . د: ، ابن جني، تحـ )الفسر(شرح ديوان المتنبي    *  ة العام شؤون الثقافي صفاء خلوصي، دار ال

  .م١٩٨٨بغداد، 



ن الحاجب، *  افية اب تراباذيشرح ش دين : االس ـ٦٧٦ت (رضي ال د )ه واهده لعب ع شرح ش ، م
روت،           : ، تحـ   )هـ١٠٩٣ت  (القادر البغدادي    ة، بي محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمي

  .م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥لبنان، 
شرح شذور الذهب في معرفة آالم العرب، ابن هشام األنصاري المصري، ومعه آتاب منتهى   * 

ق  د، ط        األرب بتحقي د الحمي دين عب ي ال د محي ذهب، محم ذور ال رح ش سعادة،  ٧ش ة ال ، مطبع
  .م١٩٥٧هـ ١٣٧٦

  .م١٩٦٦شرح شواهد المغني، السيوطي، دمشق، * 
اني،         : شرح عمدة الحافظ وعّدة الالفظ، ابن مالك، تحـ         *  ة الع ّدوري، مطبع عدنان عبد الرحمن ال

  .م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧بغداد، 
ة، اب       *  ان  شرح الفصيح في اللغ و منصور     : ن الجب ـ     ) هـ ٤١٦ت  (أب ار    . د: دراسة وتح د الجب عب

ديم   زاز، تق ر الق وائلي، ط   . د: جعف راهيم ال ة   ١إب شؤون الثقافي الم، دار ال ة واإلع ، وزارة الثقاف
  .م١٩٩١العامة، بغداد، 

ي، العراقي     *  رحيم       : شرح ألفية العراق د ال د الحسين         )هـ ٨٠٦ت  (الحافظ عب د عب ، تصحيح محم
  .هـ ١٣٥٤، فاس، العراقي

  .م١٩٨٥/هـ ١٤٠٥شرح آافية ابن الحاجب، االسترابادي، دار الكتب العلمية، بيروت، * 
  .م١٩٧٨،دمشق،أحمد حسن فرحان:تحـ،مكي ابن ابي طالب،شرح آال بال نعم* 
  .ت. ، عالم الكتب، بيروت، د)هـ٦٤٣ت (موفق الدين بن علي : شرح المفّصل، ابن يعيش* 
ـ    )هـ٦٢٠ت  (أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن       : ري، الشريشي شرح مقامات الحري  * د  : ، تح محم

اهرة،                   دني، الق ة الم ع، مطبع شر والتوزي ع والن ة للطب ة الحديث أبو الفصل إبراهيم، المؤسسة العربي
  .م١٩٦٩

ـ    )هـ ٦٥٦ت(عبد الحميد   : شرح نهج البالغة، ابن ابي الحديد     *  راهيم،       : ، تح و الفضل إب د أب محم
  .م١٩٦٥/هـ ١٣٧٥إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشرآاه، ، دار ٢ط 
صناعية،      ٢، ط )هـ١٢٦ت  (شرح الهاشميات، الكميت ابن زيد االسدي       *  ، مطبعة شرآة التمدن ال
  .ت.د
ـ              * ي،        . د: شرح الوافية نظم الكافية، ابن الحاجب النحوي، دراسة وتح وان العليل اي عل موسى بن

  .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠األشرف، مطبعة اآلداب، النجف 
د األسدي، جمع وتحـ          *  ان، النجف األشراف،       . د: شعر الكميت ابن زي ة النعم لوم، مطبع داود س

  .م١٩٧٠
اجي              *  دخيل، الخف ق          : شفاء الغليل فيما في آالم العرب من ال د، تصحيح وتعلي دين احم شهاب ال

اجي، ط      : ومراجعة نعم خف ة الحرم ال         ١محمد عبد الم شر مكتب ع ون رى،      ، طب ة الكب حسيني التجاري
  .م١٩٥٢هـ ١٣٧١المطبعة المنيرية باألزهر، 

ـ    *  ك، تح ن مال صحيح، اب يح والت واهد التوض ان    : ش ة البي ة لجن اقي، مطبع د الب ؤاد عب د ف محم
  .ت. العربي، القاهرة، د



ديم              *  ـ وتق ارس، تح شويميي،    : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في آالمها، ابن ف مصطفى ال
  .م١٩٦٤ األستاذ بدران للطباعة والنشر، بيروت، مؤسسة

د  : ، تحـ   )هـ٤٠٠ت  (إسماعيل بن حماد    : ، الجوهري )تاج اللغة وصحاح العربية   (الصحاح  *  أحم
  .ت. عبد الغفور عطار، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، د

ار، ط *  ور عط د الغف د عب ة، احم ات العربي دارس المعجم صحاح وم م٢ال ابع دار العل ، ، مط
  .م١٩٦٧/هـ١٣٨٦بيروت، 

، تقديم احمد محمد شاآر،      )هـ٢٥٦ت(ابو عبد اهللا محمد بن الحسن       : البخاري، صحيح البخاري * 
  .ت.دار الجيل بيروت لبنان، د

سابوري    *  سلم، الني شيري         : صحيح م ن الحجاج الق سلم ب و الحسين م ـ  )هـ ٢٦١ت (أب ؤاد  : ، تح ف
  . ت.عبد الباقي، دار إحياء التراث ـ بيروت، د

  .م١٩٩١حاتم الضامن، بغداد، . الصرف، د* 
ة الموصل،  *  شر، جامع ة والن ب للطباع ة، دار الكت وان النايل ار عل د الجب الصرف الواضح، عب

  .م١٩٨١
  .م١٩٦٨صفة الصفوة، ابن الجوزي، دار المعارف، الهند، * 
شعراء، الجمحي      *  ن سّالم       : طبقات فحول ال د ب ة الج     )هـ ٢٣٢ت  (محم داد اللجن شر    ، إع ة لن امعي

  .ت. التراث العربي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، د
شافعي     *  دي ال هبة األس ن قاضي ش دين اب ي ال ط، تق دون فق ويين المحم اة واللغ ات النح ت (طبق

  .م١٩٧٤ـ ١٩٧٣محسن غياض، مطبعة النعمان، النجف األشرف، . د: ، تحـ )هـ٨٥١
  .م١٩٦٩عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق، . العجاج حياته ورجزه، د* 
ى      *  ه إل ك، نقل ان ف اني يوه شرق األلم اليب، المست ات واألس ة واللهج ي اللغ ات ف ة دراس العربي

ه  رس ل ه وفه ة وحقق اهرة،    . د: العربي ي، الق اب العرب ة الكت ار، مطبع يم النج د الحل ـ ١٣٠٧عب ه
  .م١٩٥١/

عبد الصبور شاهين، ط     . د:  هنري فليش، تعريب وتحـ      العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد،     * 
  .م١٩٦٦، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١
ر،      : ، تحـ   )هـ٣٢٨ت  (أحمد بن محمد    : العقد الفريد، ابن عبد ربه    *  محمد سعيد العريان، دار الفك

  .ت. بيروت، د
ة، د*  م الدالل ر، ط . عل ار عم د مخت ة وال١أحم ة للطباع ة دار العروب ع، ، مكتب شر والتوزي ن

  .م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢الكويت، 
ي *  ة العرب م الدالل ة تاريخية،ِتأصيلّة،نقدية(عل ق دراس ة والتطبي ه.د،)النظري ايز الداي دار ،١ط،ف

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥،سورية دمشق،الفكر للطباعة والتوزيع والنشر
ي، ط *  د واف د الواح ي عب ة، عل م اللغ ت، ٥عل ي، الكوي ان العرب ة دار البي ـ ١٣٨٢، مطبع ه
  .م١٩٦٣/

  .م١٩٧٣آمال محمد بشر، دار المعارف بمصر، . ، د)األصوات(القسم الثاني / علم اللغة العام* 



  .ت. عمدة الصرف، آمال إبراهيم، مطبعة النجاح، بغداد، د* 
ة، د*  ة فني ة ورؤي ة تاريخي د رؤي ة واألدب والنق ي . عن اللغ ز العرب رب، المرآ د الغ د أحم محم

  .ت. يروت، دللثقافة والعلوم، ب
رحمن        : العين، الفراهيدي *  ـ  )هـ ١٧٥ت  (الخليل بن أحمد أبو عبد ال مهدي المخزومي،   . د: ، تح
  .م١٩٨١إبراهيم السامرائي، دار الرشيد، . ود
  .م١٩٦٠ثروت عكاشة، مطبعة دار الكتب بالقاهرة، : وتقديم: عيون االخبار، ابن قتيبة، تحـ * 
راء،     * ات الق ي طبق ة ف ة النهاي زري غاي ن الج د   : اب ن محم د ب ـ٨٣٣ت (محم اء )ه ، اعتن

  .م١٩٣٢برجستراسر، مطبعة السعادة، القاهرة، 
ة         ١غريب الحديث، الهروي، ط     *  ة، مطبع ة الهندي ة العالي ارف الحكوم ة وزارة المع ع بإعان ، طب

  .م١٩٦٤/هـ ١٣٨٤مجلس دائرة معارف العثمانية بحيدر آباد الدآن، الهند، 
ري      غلط الضعفاء من الف   *  ن ب ـ    )هـ ٥٨٢ت  (قهاء، اب ضامن،       . د: ، تح اتم صالح ال في ضمن    (ح

  ).أربعة آتب في التصحيح اللغوي
شري  *  ديث، الزمخ ب الح ي غري ائق ف ر  : الف ن عم ود ب ار اهللا محم ـ٥٣٨ت (ج بطه )ه ، ض

يه ق حواش ححه وعّل راهيم، ط : وص ضل إب و الف د أب اوي ومحم د البج ي محم اهرة، ١عل ، الق
  .م١٩٢٥/ هـ١٣٦٤

ـ    ) هـ ٤٠٠ت بعد   (الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري      *  دين القدسي، دار الكتب     : ، تح حسام ال
  .م١٩٨١/ هـ١٤٠١العلمية، بيروت، 

ز              : فصل المقال في شرح آتاب األمثال، البكري       *  د العزي ن عب د اهللا ب د عب و عبي ، )هـ ٤٨٧ت(اب
  .م١٩٥٨عبد المجيد قطامش، الخرطوم، : تحـ 
ه الع*  ي فق ة، دفصول ف واب، ط . ربي د الت ع ١رمضان عب امي للطباعة،ملتزم التوزي ، دار الحم

  .م١٩٧٣مكتبة دار التراث، القاهرة، 
ـ ودارسة    )هـ ٢٩١ت(ابو العباس احمد بن يحيى       : الفصيح، ثعلب *  صبيح التميمي، دار     . د: ، تح

  .م١٩٨٥الشباب للطباعة والنشر، الجزائر، 
  . م١٩٩٠/هـ١٤١١،بغداد،تعليم العاليوزارة ال، فقه اللغة، حاتم الضامن* 
  .ت. علي عبد الواحد وافي، دار النهضة، مصر للطبع والنشر، د. فقه اللغة، د* 
  .م١٩٨٧/هـ ١٤٠٧َآاصد الزيدي، مديرية دار الكتب، الموصل، . فقه اللغة العربية، د* 

البي        ة، الثع ن إسماعي               : فقه اللغة وسر العربي د ب ن محم ك ب د المل و منصور عب ، )هـ ٤٣٠ت  (ل  أب
  .ت. منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د

ارك، ط      *  د المب ة، محم صائص العربي ة وخ ه اللغ ان،  ٢فق ر، لبن   .م١٩٦٤، دار الفك
  .م١٩٨٤غالب فاضل المطلبي، . في األصوات اللغوية دراسة في أصوات المد العربية، د* 
اني      *  ابع الطن رآة مط د دراز، ش اوي محم ة، طنط ول اللغ ي أص دين،   ف اول، عاب ودة المق  حم

  .م١٩٨٦
  .م١٩٦٣في أصول النحو، سعيد األفغاني، جامعة دمشق، * 



  .م١٩٧١الفيصل في ألوان الجموع، عباس أبو السعود، دار المعارف، بمصر، * 
  .م١٩٧٦، دار المعارف بمصر، ٢في علم الصرف، أمين علي السيد، ط * 
  .م١٩٥٢مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، ، ٢إبراهيم أنيس، ط. في اللهجات العربية، د* 
ان،          ٢مهدي المخزدمي، ط      . في النحو العربي نقد وتوجيه، د     *  روت، لبن ي، بي د العرب ، دار الرائ

  .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦
  .ت. ، مطبعة السعادة، مصر، د)هـ٨١٧ت(مجد الدين : القاموس المحيط، الفيروز آبادي* 
شر  *  سكيت، ن ن ال دال، اب ب واإلب يه د القل ى حواش ق عل ة   . ه وعل ع بالمطبع ر، طب ست هفت أوغ

سن العربي             (م،  ١٩٠٣الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين في بيروت،       ز اللغوي في األل في ضمت الكن
  ).أعادت طبعه باالوفسيت مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها قاسم محمد الرجب. نقًال عن نسخ قديمة

وي ا   *  ب النح ن الحاج و، اب ي النح ة ف الكيالكافي ر     : لم ن عم ان ب ر وعثم و عم دين أب ال ال جم
تراباذي النحوي، دار الكتب                ) هـ٦٤٦ -هـ٥٧٠( ن الحسن االس شرحه الشيخ رضي الدين محمد ب

  .ت. العلمية، بيروت، لبنان، د
روت،   )هـ ٦٣٠ت(عز الدين علي بن محمد    : الكامل في التاريخ، ابن األثير    * ، دار صادر ودار بي

  .م١٩٦٥بيروت، 
رد         الكامل*  اس     :  في اللغة واألدب والنحو والتصريف، المب و العب ـ    )هـ ٢٨٦ت  (أب زآي  .د: ، تح

  . ١٩٣٧/ هـ ١٣٥٦، مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ١مبارك وأحمد محمد شاآر، ط 
يبويه   (الكتاب  *  اب س يبويه  )آت ر               : ، س ن قنب ان ب ن عثم شر عمرو ب و ب د  : تحـ ،)هـ ١٨٠ت  (أب عب

  .م١٩٦٦لم الكتب بيروت، السالم محمد هارون، عا
ار اهللا، ط  *  دي ج صحيحة، زه ة ال روت،   ٣الكتاب شر، بي ات والن ة للدراس سة العربي ، المؤس

  .م١٩٨١
  .م١٩٢٧، مطبعة السالم، بيروت، ١إبراهيم المنذر، ط، آتاب المنذر* 
ل، الزمخشري الخوارزمي                  *  ل في وجوه التأوي ون األقاوي و  : الكشاف عن حقائق التنزيل وعي أب
ه         )هـ٥٣٨-هـ٤٦٧(قاسم جار اهللا محمود بن عمر       ال ق علي ه وعل أمون  : ، اعتنى به وخّرج أحاديث م

زال     ) االنتصاف(شيحا، وعليه تعليقات آتاب      دين    (فيما تضمنه الكشاف من االعت ام ناصر ال لإلم
  .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١، ط )بن بشر المالكي

رة، اآلل *  ن الغ رة ع شف الط يآ داد   : وس ي بغ ة ف ي الحنفي شافعي مفت دي ال ود أفن ت (محم
  .هـ ١٣٠١، المطبعة الحنفية، دمشق، )هـ١٢٧٠

ة         *  د اهللا        : آشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليف ن عب ، )هـ ١٠٦٧ت  (مصطفى ب
  .ت. منشورات مكتبة المثنى، بغداد، د

ة، د *  ة العربي ضايا اللغ ن ق رب م الم الع ا، د. آ شر، حسن ظاظ ة الن ة للطباع ضة العربي ار النه
  .م١٩٧٦بيروت، لبنان، 

زي *  شرة، ألغ ة الع ار المائ ي أخب سائرة ف دين : الكواآب ال م ال ـ٩٧٧ت (نج ـ )ه ل : ، تح جبرائي
  .م١٩٥٨سلمان جبور، بيروت، 



ـ       : لباب اآلداب، الثعالبي  *  و منصور، تح ة،           : أب ة العام شؤون الثقافي يد صالح، دار ال قحطان رش
  .م١٩٨٧ بغداد

ة، د  *  ة الحديث ات اللغوي ي ضوء الدراس ة ف ن العام ي  . لح ب العرب ر، دار الكات ز مط د العزي عب
  .م١٩٦٧هـ ١٣٨٦للطباعة والنشر، القاهرة، 

  .م١٩٦٧، القاهرة، ١رمضان عبد التواب، ط . لحن العامة والتطور اللغوي، د* 
ق   )هـ ٣٧٩ـ ٣١٦(يدي أبو بكر محمد بن حسن بن مذحج الزب    : لحن العوام، الزبيدي  *  ـ وتعلي ، تح

  .م١٩٦٤، المطبعة الكمالية، القاهرة، ١رمضان عبد التواب، ط . د: وتقديم
  . ت.لغة الجرائد، إبراهيم اليازجي، مطبعة مطر، القاهرة، د* 
ي المصري *  ن منظور االفريق رب، اب سان الع رم  : ل ن مك د ب دين محم ال ال ضل جم و الف ت (أب

ـ٧١١ ادر للطباع)ه روت،   ، دار ص شر، بي ة والن روت للطباع شر، ودار بي ـ١٣٧٥ة والن / ه
  .م١٩٥٦

ي،                : فندريس، تعريب : اللغة*  ان العرب ة البي ة لجن د القصاص، مطبع دواخلي ومحم د ال عبد الحمي
  .م١٩٥٠

  .م١٩٧٣تمام حسان، الهيأة المصرية العامة، . اللغة العربية معناها ومبناها، د* 
و ا *  و، أب ة أصول النح ع األدل ـ لم اري، تح ات االنب روت،  : لبرآ ر، بي اني، دار الفك عيد األفغ س

  ).نشر في ضمن األغراب في جدل اإلعراب(م ١٩٧١/ هـ١٣٩١
ـ   *  ي، تح ن جن ة، اب ي العربي ع ف ؤمن، ط : اللم د الم داد،  ١حام اني، بغ ة الع ـ ١٤٠٢، مطبع / ه

  .م١٩٨٢
راث، د* ي الت ة ف دار. اللهجات العربي دي، ال دين الجن م ال د عل ونس، أحم ا، ت اب ليبي ة للكت  العربي

  .م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨
ة       *  شورات وزارة الثقاف ي، من ل المطلب ب فاض دة، غال ة الموح ي العربي ا ف يم وأثره ة تم لهج

  .م١٩٧٨والفنون، 
زاز القيرواني              *  شاعر في الضرورة، الق دار      : ، تحـ  )هـ ٤١٢ت  (ما يجوز لل ي، ال المنجي الكعب

  .م١٩٧١التونسية للنشر، 
محمد ابو الفتوح شريف، مطبعة قاصد خير،       .د: آالم العرب، ابن خالويه، ترتيب وتحـ     ليس في   * 

  .م١٩٧٦/هـ٤٠٠
ا ال ينصرف، الزجاج        *  و إسحاق     : ما ينصرف وم ـ    )هـ ٣١١ت  (أب ود قراعة،      : ، تح هدى محم

  .م١٩٧١/ هـ ١٣٩١مطابع األهرام التجارية، 
ؤاد سرآين، ط       : ، تحـ )هـ٢١٠ ت(معمر بن المثنى التيمي     : مجاز القرآن، أبو عبيدة   *  ، ١محمد ف

  .م١٩٦٢/ هـ ١٣٨١مطبعة السعادة، مصر، 
سابوري         : الميداني: مجمع األمثال *  د الني د       )هـ ٥١٨ت  (أبو الفضل أحمد بن محم ، يطلب من عب

  .هـ ١٣٥٢الرحمن محمد ملتزم المصحف الشريف بميدان الجامع األزهر بمصر، 



ى     )هـ٣١٠ت  (أبو علي الفضل بن الحسن      : طبرسيمجمع البيان في تفسير القرآن، ال     *  ، وقف عل
روت،              : تصحيحه وتحقيقه والتعليق عليه    ي، بي راث العرب اء الت ي، دار إحي هاشم ألرسولي ألمحالت

  .ت. د
زهير : ، دراسة وتحـ    )هـ٣٩٥ت  (أبو الحسين أحمد بن زآريا اللغوّي       : مجمل اللغة، ابن فارس   * 

روت،           عبد المحسن سلطان، طبع بمساعدة       شر، بي الة للطباعة والن الجامعة الوطنية، مؤسسة الرس
  .ت. د

ن العجاج           *  ن        ، مجموع أشعار العرب، وهو مشتمل على ديوان رؤبه اب يم اب ى بتصحيحة ول اعتن
  .ت.بيروت،د، الورد البروسي، دار األفاق الجديد

ردي   *  ن  : مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط، بشرح العالمة الجار ب د ب ت ( الحسن  احم
  .ت. ، حاشية ابن جماعة الكناني على الشرح، عالم الكتب، بيروت، د)هـ٧٤٦

د االنطاآي، ط                *  ا وصرفها، محم ة ونحوه روت،      ١المحيط في أصوات العربي شرق، بي ، دار ال
  .م١٩٧٢/ هـ ١٣٩٢

اد  *  ن عب ة، اب ي اللغ يط ف ماعيل : المح صاحب إس ـ ٣٢٦(ال ـ٣٨٥ه ـ )ه سين آل : ، تح د ح محم
  .ت. ، عالم الكتب، بيروت، دياسين

رزاق         : الرازي: مختار الصحاح *  وفي في حدود       (محمد بن أبي بكر بن عبد ال ـ    )هـ ٧٠٠ت : ، تح
  .ت. سميرة خلف المولى، المرآز العربي للثقافة والعلوم، بيروت، لبنان، د

لمه   *  ن س ضل ب ث، المف ذآر والمؤن صر الم ـ٢٩٥ت (مخت ـ )ه واب،  . د: ، تح د الت ضان عب رم
  .م١٩٧٣لقاهرة، ا

سي               : المخصص، ابن سيدة  *  وّي االندل ن إسماعيل النحوي اللغ ي ب و الحسن عل ، )هـ ٤٥٨ت (أب
  .المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت، د ت

  .م١٩٧٩، دار المعارف بمصر، ٤المدارس النحوية، شوقي ضيف، ط * 
ي   *  شام اللخم ن ه سان، اب ويم الل ى تق دخل إل د  : الم ن أحم د ب ـ٥٧٧ ت(محم ـ )ه اتم . د: ، تح ح

ج    ورد، م ة الم ي مجل شر ف ضامن، ن ج ٤ـ ٢، ع ١ال ج ٤ـ ١، ع ١١، وم داد، ١، ع ١٢، م ، بغ
  .م١٩٨٢. م١٩٨١

ة والنحو، د             *  ا في دراسة اللغ ة ومنهجه داد،         . مدرسة الكوف ة، بغ مهدي المخزومي، دار المعرف
  .م١٩٥٥/ هـ١٣٧٤

ابي، ط        طارق  : المذآر والمؤنث، ابن االنباري، تحـ      *  د عون الجن داد،       ١عب اني، بغ ة الع ، مطبع
  .م١٩٧٨

ب *  ستري الكات ن الت ث، اب ذآر والمؤن راهيم : الم ن اب عيد ب ـ٣٦١ت (س ـ )ه د . د: ، تح د عب أحم
  .ت. المجيد هريدي، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية، مصر، د

ـ     *  ستاني، تح اتم السج و ح ث، أب ذآر والمؤن ضامن، ط  . د: الم اتم ال شق،  ، د١ح ر، دم ار الفك
  .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨سوريا، دار الفكر، بيروت، لبنان، 



ـ  *  ارس، تح ن ف ث، اب ذآر والمؤن واب، ط . د: الم د الت ضان عب دة، ١رم ة الجدي ة الفجال ، مطبع
  .م١٩٦٩القاهرة، 

راء   *  اد           : المذآر والمؤنث، الف ن زي ا يحيى ب و زآري ق      )هـ ٢٠٧ـ   ١٤٤(أب ديم وتعلي ـ وتق . د: ، تح
  .م١٩٧٠د التواب، مطبعة دار الكتب، مصر، رمضان عب

ق       *  ديم وتعلي ادي،            . د: المذآر والمؤنث، المبرد، تحـ وتق دين اله واب وصالح ال د الت رمضان عب
  .م١٩٧٠مطبعة دار الكتب، 

ك،     : المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، شرح وضبط وتصحيح         *  ولى ب د الم د أحم محم
راهيم، ط      وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو     ابي      ٢ الفضل إب سى ألب ة عي اء الكتب العربي ، دار إحي

  .ت. الحلبي وشرآاه، مصر، د
ومي          *  ر للرافعي، الفي ي        : المصباح المنير في غريب الشرح الكبي ن عل د ب ن محم د ب ري   أحم المق
  .م١٩٢١، المطبعة األميرية، ٤، ط )هـ٧٧٠ت (

  .م١٩٨٢لبكاء، دار الرشيد للنشر، محمد عبد المطلب ا. مصطفى جواد وجهوده اللغوية، د* 
وزي، ط    *  د الق وض حم وره، ع شأته وتط وي ن صطلح النح ة  ١الم ة العربي رآة الطباع ، ش

  .م١٩٨١/هـ١٤٠١السعودية، الرياض، 
رة، د   *  ة المعاص ة العربي ي اللغ ور ف اهر التط زاوي، ط  . مظ يم الع ة رح ة ١نعم ، وزارة الثقاف

  .م١٩٩٠، )٣٤٣( بغداد، الموسوعة الصغيرة واألعالم، دار الشؤون الثقافية العامة،
  .م١٩٨١/هـ ١٤٠١م، . ، د١فاضل صالح السامرائي، ط . معاني األبنية في العربية، د* 
سعدة المجاشعي البلخي البصري         : معاني القرآن، االخفش األوسط  *  ن م و الحسن سعيد ب ت (أب

  .م١٩٧٩/ هـ ١٤٠٠، المطبعة العصرية، الكويت، ١فائز فارس، ط : ، تحـ )هـ٢١٥
ـ  *  راء، تح رآن، الف اني الق ـ    : مع ار، ج ي النج د عل اتي، ومحم د يوسف نج ب ١/أحم ، دار الكت

: عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مراجعه    . د: ، تحـ   ٤،  ٣/م، جـ   ١٩٥٥/ هـ  ١٣٧٤العصرية، القاهرة،   
  .م١٩٧٢على النجدي ناصف، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، . د

اني النح*  سامرائي، ط. و، دمع ان ٢فاضل صالح ال ع، عم شر والتوزي ر للطباعة والن ، دار الفك
  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣األردن، 

اء، الحموي    *  د اهللا            : معجم األدب ن عب اقوت ب دين ي روت،      )هـ ٦٢٦ت  (شهاب ال شرق، بي ، دار ال
  .ت. لبنان، د

دناني، ط  *  د الع ة المعاصرة، محم م األغالط اللغوي ان، ١معج ة لبن ه ١٩٨٤، مكتب د طبع م، أعي
  .م١٩٨٩

ة، د*  ة واألصوات العربي ة ذات الحقيق اظ العامي م األلف ال، ط . معج د الع يد عب نعم س د الم ، ٢عب
  .ت. مكتبة الخانجي بمصر، د

  .م١٩٦٥معجم البلدان، ياقوت الحموي الرومي البغدادي، منشورات مكتبة االسدي، طهران، * 
  .م١٩٨٣، دار العلم للماليين، ١ل يعقوب، طأمي. معجم الخطأ والصواب في اللغة، د* 



ران           *  ن عم د ب اني، محم ـ  )هـ ٣٨٤ت  (معجم الشعراء، المرزب ة     : ، تح راج، مطبع ستار ف د ال عب
  .م١٩٦٠عيسى الحلبي، مصر، 

ة     (معجم متن اللغة    *  ة حديث روت،              )موسوعة لغوي اة، بي ة الحي شورات دار مكتب د رضا، من ، أحم
  .م١٩٦٠/ هـ ١٣٨٠

  .ت. حسين نصار، دار مصر للطباعة، د. ربي نشأته وتطوره، دالمعجم الع* 
اقي، ط              *  د الب ؤاد عب د ف ريم، محم رآن الك اظ الق ر،  ٢المعجم المفهرس أللف ـ  ١٤٠١، دار الفك / ه

  .م١٩٨١
ـ  *  ارس، تح ن ف ة، اب اييس اللغ م مق ارون، ط : معج سالم ه د ال ة ١عب ب العربي اء الكت ، دار إحي

  .هـ ١٣٦٩اه، القاهرة، عيسى ألبابي الحلبي و شرآ
ـ            *  د شاآر، ط        : المعّرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم، الجواليقي، تح د محم ، ٢أحم

  .م١٩٦٩/ هـ ١٣٨٩دار الكتب، 
ه الحنفي                : المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي    *  ي الفقي ن عل سيد ب د ال ن عب أبو الفتح ناصر ب

ـ ـ    ٥٣٨(الخوارزمي  ـ٦١٦ه ة مج١، ط )ه ة ، مطبع ة بمدين ة الكائن ارف النظامي رة المع لس دائ
  .هـ ١٣٢٨حيدر آباد الدآن الواقعة بالهند، 

د    . د: مغني اللبيب عن آتب األعاريب، ابن هشام األنصاري، تحـ وتعليق         *  مازن المبارك، ومحم
  .م١٩٧٢، دار الفكر، بيروت، ٣سعيد األفغاني، ط : علي حمد اهللا، راجعه

ري زادة           مفتاح السعادة ومصباح     *  وم، طاش آب سيادة في موضوعات العل : تحـ ، )هـ ٩٦٨ت(ال
  .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨،آامل آامل بكري وعبد الوهاب ابن النور، مطبعة االستقالل الكبرى، القاهرة

ر،    : ، تحـ )هـ٦٢٦ت  (أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر       : مفتاح العلوم، السكاآي  *  ان عم د عثم أحم
  .م١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠، طبع بمطبعة دار الرسالة، ١ط 
ى    : المفردات في غريب القرآن، الراغب االصبهاني    *  شر واشرف عل الحسين بن محمد، أعده للن

  .م١٩٧٠مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، : محمد أحمد خلف اهللا، الناشر. الطبع د
ي، د*  و العرب اريخ النح ي ت صل ف روت، د . المف الة، بي سة الرس واني، مؤس ر الحل د خي   .  ت.محم
ـ      *  شري، تح ة، الزمخ م العربي ي عل صل ف ازي،      : المف ة حج د، مطبع د الحمي دين عب ى ال محي

  .ت. القاهرة، د
  .هـ ١٣٢٦مقامات الحريري، مطبعة محمد علي صبيح وأوالده، القاهرة، * 
ـ          *  يد         . د: المقتصد في شرح اإليضاح، عبد القاهر الجرجاني، تح اظم بحر المرجان، دار الرش آ

  .م١٩٨٢للنشر، 
  .هـ ١٣٨٦محمد عبد الخالق عظيمة، القاهرة، : المقتضب، المبرد، تحـ * 
دون   *  ن خل رحمن ب د ال دون، عب ن خل ة اب ـ٨٠٨ت(مقدم ـ )ه ة  : ، تح ر عاصي، دار ومكتب حج

  .م١٩٨٦الهالل، بيروت، 
ار، ط      *  ور عط د الغف د عب صحاح، أحم ة ال روت،   ٣مقدم ين، بي م للمالي ـ ١٤٠٤، دار العل / ه

  .م١٩٨٤



د          : ، تحـ   )هـ٦٦٩ت  ( علي بن مؤمن    : ، ابن عصفور  المقرب*  ستار الجواري، وعب د ال د عب أحم
  .م١٩٨٦، مطبعة العاني، بغداد، ١اهللا الجبوري، ط 

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠، عمان ـ األردن، ٨الملخص المفيد في علم التجويد، محمد أحمد معيد، ط * 
ـ      *  صفور، تح ن ع صريف، اب ي الت ع ف اوة، : الممت دين قب اب،   ٥ ط فخرال ة للكت دار العربي ، ال

  .م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٣طرابلس، 
  .م٢٠٠٣، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، ٨من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، ط * 
ازني النحوي       *  المنصف شرح أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكاتب التصريف أبي عثمان الم

ـ   صري، تح ين، ط  : الب د اهللا أم صطفى، وعب راهيم م صطفى   ١ إب ديم م راث الق اء الت ، إدارة إحي
  .م١٩٥٤/ هـ ١٣٧٣ألبابي الحلبي وأواله، 

ة     ١علي زوين، ط  . منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، د        *  شؤون الثقافي ، ، دار ال
  .١٩٨٦بغداد، 

ي، د  *  صرف العرب ي ال دة ف ة جدي ة، رؤي ة العربي صوتي للبني نهج ال اهين، . الم صبور ش د ال عب
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت ـ شارع سوريا، 

ل   . صالح مهدي الفرطوسي ود    . هاشم طه شالش ود    . المهذب في علم التصريف، د    *  د الجلي عب
  .ت. عبيد حسين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، بيت الحكمة، د

ـ        *  سراج، تح ن ال دران        : الموجز في النحو، اب ن دار مرجي، ب الم ب ن س شويحي، وب مصطفى ال
  .م١٩٦٥وشرآاه، بيروت ـ لبنان، 

سه، د          *  ة مظاهره ومقايي ليم، ط        . موسوعة اللحن في اللغ اح س د الفت دان      ٢عب ة اآلداب، مي ، مكتب
  .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦االوبرا، القاهرة، 

/ هـ ١٣٧٦ السعادة بمصر،  ، مطبعة ٢زآي مبارك، ط    . النثر الفني في القرن الرابع الهجري، د      * 
  .م١٩٥٧

  .م١٩٧٤نحو الفعل، أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، * 
سن، ط   *  اس ح وافي، عب و ال ر١النح شر،   : ، الناش ة والن ددانش للطباع ـ١٤٢٥آون   .م٢٠٠٤/ه
ار،     ٢ط  إبراهيم السامرائي،   . د: نزهة األلياء في طبقات األدباء، بن االنباري، تحـ         *  ة المن ، مكتب

  .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥األردن، 
زري   *  ن الج شر، اب راءات الع ي الق شر ف شقي    : الن د الدم د محم ر محم و الخي ـ٨٣٣ت (أب ، )ه

  .هـ ١٣٤٥محمد أحمد دهمان، مطبعة التوفيق، دمشق، : تصحيح
ة،             *  زاوي، دار الحري داد،  النقد اللغوي عند العرب حتى القرن السابع الهجري، نعمه رحيم الع بغ

  .م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨
ويري       *  ون األدب، الن ن الوهاب       : نهاية اإلرب في فن د ب ، دار الكتب المصرية،      )هـ ٧٣٣ت(أحم

  .م١٩٥٥القاهرة، 
ـ  )هـ ٦٠٦ت (مجد الدين المبارك بن محمد : النهاية في غريب الحديث واألثر، ابن األثير  *  : ، تح

  .م١٩٦٣حلبي، القاهرة، محمود الطناحي، وطاهر أحمد الزاوي، مطبعة عيسى ال



د األنصاري   *  و زي ن ثابت     : النوادر في اللغة، أب ن اوس ب روت ـ   ٢، ط )هـ ٢١٥ت (سعيد ب ، بي
  .م١٩٦٧/ هـ ١٣٨٧لبنان، 

ـ              *  ي، تح ن الحنبل سان، اب ة         . د: نور اإلنسان في اشتقاق لفظ إن شر في مجل د ن دي، وق يد العبي رش
  .١٩٨٠ ، آلية التربية، بغداد،٣/، ع ١/ األستاذ مج 

  .هـ ١٣٨٧هدية العارفين، البغدادي، أوفسيت، طهران، * 
سيوطي ، تحـ  *  ة، ال م العربي ي عل ع ف ع الجوام ع شرح جم ع الهوام روت : هم دين ، بي شمس ال

١٩٩٨.  
ال   : علي ابن عبد العزيز الجرجاني، مراجعة     : القالي، الوساطة بين المتنبي وخصومه   *  عبد المتع

  .م١٩٤٨/هـ١٣٦٨مطبعة محمد علي صبيح، مصر، ، عارفاحمد : الصعيدي، تصحيح وشرح
ي            : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان      *  ن أب د ب أبو العباس شمس الدين أحمد بن محم

  .ت. إحسان عباس، مطبعة الغريب، بيروت ـ لبنان، د: ، تحـ )هـ٦٨١هـ ـ ٦٠٨(بكر 
  .م١٩٥٣دريد ربيع، دمشق، : ، اعتناء)هـ٧٦٤ت (صالح الدين : الوافي بالوفيات، ألصفدي* 
  

  ::البحوث المنشورة في المجالتالبحوث المنشورة في المجالت
واني     .د، الفاظ مغربية من آتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة         *  ز االه د العزي د    ، عب ة معه مجل

  .م١٩٥٧سنة ، ٣مج، المخطوطات بجامعة الدول العربية
اظ *  م األلف ي وه اظ ف هم االلح ي(س ن الحنبل ـ، )اب ضام:تح اتم ال ة ، نح ة العربي ع اللغ ة مجم مجل

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤-١٤١٣سنة ،٤٥ع، األردني
ي    *  و العرب ي النح وتية ف ضايا ص ابي   .د، ق ون الجن د ع ارق عب ي   ،ط ع العلم ة المجم مجل

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧،بغداد،٣٨مج،٢،٣ج،العراقي
ي  (قضية التذآير والتأنيث في اللغة العربية مع تحقيق آتاب المذآر والمؤنث          *  ن جن طارق  .د) اب

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧،بغداد،٣٨مج،١ج،مجلة المجمع العلمي العراقي،عبد عون الجنابي
راهيم    .د:تحـ ،)هـ٦١٣ت  (ألبي الُيمن الكندّي البغدادي     ) أو(و) أّم(مسألة في األستفهام بـ   *  ل أب خلي

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١ع،١٧مج،المورد،العطية
اني     *  ة والمع سير والعربي ي التف شورة ف سائل من ر ،م ن ب ـ٥٨٢ت (ياب ـ،)ه الح  .د:تح اتم ص ح

  .الضامن
ة *  ار اللغ دخيل ضروريان الزده ّرب وال ّود، المع دين حم ور ال ي،ن سان العرب ة (الل ة دوري مجل

  .م١٩٧٦/هـ١٣٦٩، ١٤مج،١ج)لالبحاث اللغوية ونشاط الترجمة والتعريب
ب *  وم التعري شق    ،مفه ة بدم ة العربي ع اللغ ة مجم رب    ،مجل ي للع ع العلم ة المجم مجل

  . م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ٦٣مج،٢ج،سابقًا
ة  *  ة العربي ي اللغ ة ف دي  .د،واو الثماني رحمن ألعبي د ال يد عب اب ،رش ة الكت ة ،١ع،مجل دار الحري

  .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥، بغداد،مطبعة الجمهورية،للطباعة
  



  الرسائل الجامعيةالرسائل الجامعية
ن الخشاب         "ابن بري وجهوده اللغوية مع تحقيق آتابه        *  ى اب ردِّ عل و   ".اللباب في ال الة دآت راه رس

داد      ،خديجة عبد الرزاق الحديثي   .إشراف د ،تقدم بها حاآم مالك الزيادي     ة بغ ، إلى آلية اآلداب جامع
  .م١٩٨١-هـ١٤٠١

لمان             ، األضافة في العربية  *  ا نضال حسن س دمت به الة ماجستير تق د    .إشراف د  ، رس خديجة عب
  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩، إلى آلية اآلداب جامعة بغداد، الرزاق الحديثي

ري *  ة الحري ة والنحوي وده اللغوي زة    ، وجه ي حم د عل ا محم دم به وراه تق الة دآت راف ، رس إش
  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، مهدي الخزومي إلى آلية اآلداب جامعة بغداد.د

ه  *  ق آتاب ع تحقي ة م ي اللغوي ن الحنبل ود اب واص  "جه الم الخ د آ ي نق د الخالص ف الة ، "عق رس
د ضا   .إشراف د ، ماجستير تقدم بها نهاد حسوني صالح      ادي  محم ة       ، ري حم ة اآلداب جامع ى آلي إل

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٣، بغداد
اظم مشري، إشراف         ، رسالة دآتوراه ، الفروق اللغوية في العربية مع ملحق بها      *  تقدم بها علي آ
  .م١٩٩٠/هـ١٤١١، إلى آلية اآلداب جامعة بغداد، محمد ضاري حمادي.د
  

  المخطوطاتالمخطوطات
  .دار صدام سابقًا، وطةتهذيب الخواص من درة الغواص، ابن منظور، مخط* 
  .محمد علي حمزة. حواش لطيفة وتحقيقات شريفة، ابن بري، مخطوط د* 
ة   *  ة مكتب وي، مخطوط دي العل د مه واص، محم ام درة الغ ي أوه مير الخواص ف س

  .آاشف الغطاء في النجف األشرف
  
  
  
  


